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A protestáns iskolák jövője.
A protestáns egyházak lényegük szerint tanító, nevelő 

egyházak; hivatásuk: tanítva nevelni az embereket arra, 
hogy Isten országának munkás tagjai lehessenek. A  tanítva 
nevelés conditio sine qua non-jo. a prot. egyházaknak; e 
nélkül nem lehetnek azok, amiknek lenniük kell, amire 
vállalkoztak, amire elhivattak.

Hogy értendő ez? Ügy, hogy nekik nem kegyszerekkel, 
nem vallásos narkotikumokkal kell az embereket megszeli- 
ditenök, istenfélelemre vezérelniük, az egyházhoz láncolniok, 
hanem szemeik megnyitásával, elméjük teljes megvilágosi- 
tásával kell öntudatos hívő leikekké növelniük, az istenfiúság 
lelki magaslatára emelniük. E  cél elérésére sem az elhitetés, 
sem a megfélemlítés, sem a szellemi narkózisnak semmiféle 
formája eszközökül fel nem használhatók. Ezekkel az esz
közökkel szerezhetők tán a látható egyházak számára enge
delmes szolgák, de öntudatos, hívő keresztyének, az Isten 
országának hasznos munkásai, vitéz katonái, soha!

A reformáció egyházai tehát nem véletlenül, nem ötlet- 
szerűleg, hanem hivatásuk, rendkívül nehéz feladatuk teljes 
átérzése, teljes átértése alapján ragadták meg vitézkedésük 
eszközeiül a szorosan vett igehirdetésen kívül az iskolát és 
a sajtót. S egészen bizonyos, hogy e két utóbbi nélkül nem 
tudták volna történelmi sikereiket elérni. De az is éppen 
olyan bizonyos, hogy ezekről az eszközökről ma sem s a 
jövendőben sem mondhatnak le, mert ezek nélkül jelenük 
sikertelen, jövendőjük teljesen reménytelen.

Az iskolák tehát nélkülözhetetlen munkaeszközei a pro
testáns egyházaknak s a protestáns iskolák jövője attól 
függ, hogy a protestáns egyházak mennyire ébrednek tuda
tára ennek a nélkülözhetetlenségnek, mennyire akarják és 
tudják az iskolákat kihasználni nagy hivatásuk betöltésére.



2 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

De maguknak a protestáns egyházaknak sorsa is ettől függ. 
Ezzel állnak, vagy esnek.

Ez pedig nem szürke elmélet, hanem kérlelhetetlen 
lélektani igazság: azt a lelki munkát, amely a protestáns 
egyházak életfeladata, iskolák nélkül kellő módon elvégezni 
teljes lehetetlenség. Annak elvégzésére sem a szószék, sem 
a belmisszió bármely formája nem elégséges. Hogy a világ
protestantizmus az utóbbi századok folyamán fejlődésében 
megakadt, hogy nem tud olyan eredményeket felmutatni, 
aminők benső tartalmának, a benne rejlő hóditó erők ter
mészetének, hatalmának megfelelők volnának: annak magya
rázata az, hogy az iskolák jelentőségét az utóbbi időkben 
nem ismerte fel úgy, ahogy kellett volna, ahogy felismerték 
azt a reformáció első századai.

Mindezekből következik, hogy a meglevő protestáns 
iskolák fenntartása, ahol kevés van, elegendő számú iskolák 
megteremtése: a protestáns egyházaknak elengedhetetlen
kötelességük. Ha e kötelességüket elmulasztják, öngyilkos
ságot követnek el. E kötelességük elől nem szabad kitérniük 
azzal, hogy az iskolafenntartás az egyházakra elbirhatatlan 
terheket ró. Meg kell találniok a módját, hogy ne rójjon.

Arra az elvi álláspontra kell helyezkedniük, hogy az 
iskoláztatás az állam joga és kötelessége. Az állam azonban 
ezt a jogát kellő feltételek alatt másokra, az egyházakra is 
átruházhatja. Oda kell tehát hatni, hogy az állam az iskola- 
fenntartó egyházakra elbírható anyagi terheket és elfogad
ható szellemi-erkölcsi feltételeket szabjon. Például mi magyar 
protestánsok követeljük meg az államtól, hogy az összes 
felekezeti iskolafenntartókra egyformán rójja ki az összes 
anyagi kiadások terhét, a személyi szükségleteket pedig fe
dezze teljesen az állam. így mérhet csak egyforma mértékkel 
az állam minden felekezetnek s ezzel sok felekezeti villon
gásnak veheti elejét; az iskolatartás jogával élni kívánó 
felekezetek pedig ezt a terhet elbírhatják, ha igazán akarják.

Az állam által felállítható szellemi-erkölcsi, vagy mondjuk 
pedagógiai feltételek, ha jogállamot tételezünk fel, sohasem 
lehetnek olyanok, amelyek a protestáns iskolákat hivatásuk 
betöltésében meggátolhatnák. Jogállamról ugyanis el nem 
képzelhető, hogy a protestánsokat lelkiismereti szabadságuk-
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ban, sajátos világnézetüknek az iskolákban való ápolásában 
korlátozza. E  tekintetben tehát nem lehet akadálya a pro
testáns iskolák fenntartásának.

Hátha az állam a kötelező állami oktatás álláspont
jára helyezkedik? Ez ellen a protestánsoknak küzdeniök kell 
a végső határig, hangoztatván, bizonyítván, hogy a protes
táns iskolák szelleme igazi jogállam érdekeivel soha ellen
tétbe nem kerülhet.

Jogfosztó, zsarnoki államrendszer ellen pedig alapelvei
nél fogva küzdenie kell a protestantizmusnak, minden erejével.

Hogy a protestáns iskolák milyen szellemben működ
jenek, milyen eszközökkel, milyen célkitűzésekkel dolgoz
zanak ? Ez nem is lehet kérdés tárgya. Nagyon természetes, 
hogy a protestáns iskolák a protestáns világnézet meleg- 
ágyai, az egyház veteményes kertjei kell hogy legyenek. Ez 
a rendeltetésük, e nélkül nincs létjogosultságuk.

Hogy iskoláink ezt a rendeltetésüket milyen pedagógiai 
eszközök, módozatok alkalmazásával tölthetik be, annak el
mondása nem fér e cikk keretébe; de negative meg kell 
állapítanunk: arra gondolni sem szabad, hogy a protestáns 
iskolák pusztán valiásoktató intézmények legyenek, hogy 
elzárkózzanak a haladó tudományok hullámverésétől. A  pro
testáns iskoláknak mindig a kor színvonalán kell állniok, 
a korral lépést tartaniok, a haladó tudományok összes vív
mányait, összes elfogadható eredményeit fel kell használniok 
arra, hogy tanítványaik lelkét megvilágositsák, de megtartsák 
az örök fundamentumon, amely egyszer vettetett. Hogy ez 
nem lehetetlen, szent meggyőződésem. A z evangélium, a mi 
örök fundamentumunk, olyan magaslat, olyan erősség, 
amelyen a tudományok hullámai soha át nem csaphatnak, 
amelyet soha el nem sodorhatnak.

így képzelem én a protestáns iskolák jövőjét, amelytől 
függ, hitem szerint, a protestáns egyházak jövendője is.

Borsos Károly.
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A rajz-érdem jegy döntő befolyása 
a tanulók továbbhaladására.

A rajz, mint a továbbhaladásra döntő tantárgy, bennünket, mint 
gimnáziumokat, csak a legújabb középiskolai tantervek kibocsátása óta 
érdekel. Addig ugyanis a gimnázium rendes tárgyai közt csak a „mér
tani rajz" szerepelt. (1883. XXX. t.-c. 3. § n.) Az 1899. évi állami és 
az 1901. évi konventi tanterv szabadkézi rajzolást nem is vesz fel az
I. és II. osztályban e tárgy anyagába, csak a III. és IV. osztályban 
szerepel „sík díszítmények rajzolása és egyszerű színezése fali- és kézi 
lapminták után.“ Az I. és II. osztályban csak a „tárgyalt idomok és 
belőlük alakított sík díszítmények rajzolása körzővel és vonalzóval“ 
van felvéve. Csak a reáliskola rendes tárgyai közt szerepel az „ábrá
zoló mértan és mértani rajz" mellett a „szabadkézi rajz 1 (u. o. 4. § n. 
és o.), de itt is csak a III. osztálytól kezdve külön tantárgy a „szabad
kézi rajz" heti 2 órán, az I. és II. osztályban a mértani rajz anyaga 
teljesen azonos a gimnáziuméval. Ezért az 1883. XXX. t.-c. 11. §-ának 
az a rendelkezése, hogy „ugyanazon iskola egyik osztályából a követ
kező felsőbb osztályába csak azon tanuló léphet, aki az elvégzett 
osztálybeli rendes tantárgyak mindenikéből, nem számítva ide a szép
írást és testgyakorlatot, legalább is elégséges osztályzatot nyert", isko
láinkat nem érdekelte.

Némileg módosult a helyzet, legalább is a görögpótlós tanulókra 
nézve, az 1890. évi XXX. t.-c. meghozatala után, amikor a görög nyelv 
és irodalom helyett választható tárgyak egyikéül .(2. §) behozatott a 
„rajz (mértani és szabadkézi elemekkel)" s kimondatott (1. §), hogy 
„a görög nyelv és irodalom helyett ekkép választott tantárgyak az 
ezekre jelentkező tanulókra nézve kötelezők s az e tárgyakban való 
előmenetelük a többi rendes tantárgyakban tanúsított előmenetelökkel 
egyenlő beszámítás alá esik." Itt nyert először a gimnáziumokban pro- 
moveáló jelleget a rajz; de nem szabad elfelednünk, hogy csak azokra 
a tanulókra nézve, akik a görög nyelv és irodalom helyett annak tanu
lását maguk választották. Éppen ezért aztán a görögpótló-tanfolyamot 
választó tanulóknak a rajz technikai része alól való részleges felmentés 
Pirchala (Magyarországi középiskolák rendje I. 326. 1.) szerint nem is 
volt adható, legfeljebb abban az esetben, ha a felmentés alapjául szol
gáló testi fogyatkozás olyankor kezdődött, amikor a görög nyelv tanu
lására való áttérés már csak nagy megerőltetéssel volna lehetséges.

Az új középiskolai törvény (1924. évi XI. t.-c. 2., 3., 4. §) a rajzot 
rendes tantárggyá teszi a fiúközépiskoláknak mind a három típusában, 
a gimnáziumban az I—IV. osztályban heti 2 órán (az V—VIII. osztály
ban mint rendkívüli tantárgy szerepel 2—2 órán), a reálgimnáziumban 
az I—IV. osztályban 2—2, az V—VIII. oszlályban 1—1 órán, a reál
iskolában mind a nyolc osztályban 2—2 órán. Ugyanennek a törvény
nek 9. §-a kimondja, hogy „ugyanannak az iskolának egyik osztályából 
a következő felsőbb osztályába csak az a tanuló léphet, aki az elvég
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zett osztály rendes tárgyaiból, ide nem számítva a testgyakorlást, leg- ' 
alább elégséges érdemjegyet kapott." Ez alapon az 1926. évi állami 
Rendtartás 50. §-ának utolsó bekezdése így rendelkezik: „A test- 
gyakorlás, kézimunka és ének érdemjegyei a továbbhaladásra nincsenek 
befolyással, a rajz azonban úgy számít, mint bármely rendes tantárgy." 
Ezt ugyanezekkel a szavakkal átveszi a konventi Rendtartás is (153 §).

A Rendtartás 60. §-ához az 1927. évi 89.205. sz. miniszteri ren
delet a következő módosítást adja: „A testgyakorlás, kézimunka és 
ének érdemjegyei a továbbhaladásra nincsenek befolyással, de a rajz 
és a leányliccum, valamint a leánykollégium V—VI. osztályában az 
ének úgy számít, mint bármely rendes tárgy."

S ezzel bevonul a följebbvivő tantárgyak közé, legalább a leány
középiskolák egyik típusában és a középfokú leányiskolában, s ezeknek 
is csak pár osztályában egy másik ügyességi tárgy: az ének is, egészen 
úgy, mint a kis malac és a farkasok című meséből ismerjük. Ez az 
intézkedés annál meglepőbb, mert e két iskolafajban az ének az I—IV. 
osztályban is kötelező rendes tantárgy s nehéz volna megmondani, 
hogy miért kap csak az V. és VI. osztályban promoveáló jelleget ? 
Talán kárpótlás akar ez lenni az ének részére azért a visszaesésért, 
amelyben e tárgy a legújabb fiúközépiskolai tantervekben részesült ?
A kommün után ugyanis a tanügyi kormány (1920. évi 110.491. sz. 
min. r.) erősen kiemelte az énektanulás eszthétikai és nemzeti jelentő
ségét, kötelezővé tette az ének tanítását az I. és II. osztályban a fiú
középiskolákban, sőt még azokat a dalokat és énekeket is kijelölte, 
amelyeket osztályonként feltétlenül meg kell tanítani. Sőt az 1920. évi, 
rövid életű állami Rendtartás a 109. §-ban az ének elméleti részének 
följebbvivő jelentőséget is adott, midőn így rendelkezett: „Ha a ta
nulónak a testgyakorlást, kézimunkát, szépírást, gyorsírást és az ének 
technikai részét nem tekintve, minden rendes tárgyból legalább elég
séges érdemjegye van, bizonyítványába ez írandó: a . . . -ik osztályba 
léphet “ Annál meglepőbb ezek után, hogy az 1924. és 1926. évi fiú
középiskolai tanterv az éneket meg sem említi a fiúközépiskolák tan
tárgyai között, éppen úgy, mint az 1924. évi XI. t.-c. sem. Micsoda 
befolyás érvényesülhetett az intéző köröknél, hogy alig pár év múlva 
ez a mellőztetés érte az éneket, hogy sem a törvényben, sem a tan
tervekben még csak meg sincs említve, legfeljebb csak a Rendtartás 
emlékezik meg az ének alóli felmentésről, ami annál feltűnőbb, mert 
az ugyanakkor kibocsátott fiúközépiskolai tantervekben az ének sem 
rendes, sem rendkívüli tárgyként nem szerepel, csupán csak a követ
kező évben kiadott leány középiskolai tan tervben. Pedig az éneknek 
kötelező tárggyá tétele előre bejelentett ígéret volt a tanügyi kormány 
részéről, amennyiben az 1882. évi 29.972. sz. miniszteri rendeletben, 
miután az énektanulás rendkívüli fontosságát kiemeli, így nyilatkozik 
közoktatásügyünk akkori vezetője: „Gondom lesz rá, hogy középiskolai 
rendszerünk újjászervezésekor legalább a legalsó osztályokban a köte
lező tárgyak sorába vétessék fel az ének. Addig is azonban felhívom 
a főigazgatóságot, szólítsa fel a kerületében levő középiskolák tanár-
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testületéit, hogy e fontos tárgy tanításába iparkodjanak mentül több 
tanulót bevonni."

Az ének is elfoglalta tehát az első pozíciót abban az irányban, 
hogy följebbviteli jelleghez jusson és itt aligha fog megállani. S bizo
nyára nem csalódunk, ha a testnevelés mai hatalmas előretörését látva, 
biztosra vesszük, hogy a közel jövőben a testgyakorlás is követeli 
magának a promoveáló jelleget. Hiszen e tekintetben már két évtized
del ezelőtt hangzottak el javaslatok és heves vita folyt a Tanáregye
sületi Közlönyben. Ha jól emlékszem, akkor az a kérdés döntötte el a 
vitát, hogyan történjék majd a javító vizsgálat a tornából, hiszen 
tornaszerek nem állanának rendelkezésére a szegény megbukott tanuló
nak, a szabadgyakorlatokat pedig hogyan végezze egymaga? Hogy ma 
jobb kilátásokkal indulhatnának testnevelési tanáraink tárgyuk érdekében 
a küzdelembe, senkisem tagadhatja. Ez azonban — egyelőre még leg
alább — a jövő kérdése, maradjunk tehát csak a rajznál!

A rajznak tehát az új középiskolai tanterv életbeléptetése óta 
följebbvivő jellege van, Ebből következik, hogy abból minden tanulót 
meg kell osztályozni. Tehát fölmentés — testi fogyatkozás miatt — csak 
a rajz technikai része alól adható, de a felmentett tanulók e tárgy 
elméleti anyagából kikérdezendők és megosztályozandók. (Állami Rend
tartás 50. §.) Erre vonatkozólag ugyanott ezt az utasítást kapjuk: „A 
rajzban magának a rajzolásnak, vagyis a kifejezési módok használatának, 
a művészi feladatok megoldásának az elmélete, mások rajzi közlésének 
a tanuló által való megértése és megmagyarázása követelendő meg, már 
az alsó osztályúaktól is. A III—VIII. osztályban a művészi alkotások 
elemzése ad bőséges anyagot a technikai rajzolás elméletében és tör
ténetében való jártasság ellenőrzésére s így a tanuló elméleti rajz
tudásának az elbírálására. A feladatok gyakorlati megoldásánál azonban 
a hibás szeműeknél, vagy kezűeknél minden fokon meg kell elégedni 
a schematíkus ceruza-vázolásokkal, sőt orvosi vélemény alapján esetleg 
ezektől is el kell tekinteni.“ Rajztanár-kollégáinknak bizonyára sok 
fejtörést okoz ennek az utasításnak a gyakorlati megvalósítása s a rajz 
technikai része alól felmentett tanulók osztályozása. Kétségtelen ugyanis, 
hogy az ilyen felmentett tanulók rajzérdemjegye nem lesz egy sorba 
állítva azokéval, akik a rajz technikáját is gyakorolták. Sőt egyenesen 
komikum számba megy, hogy a rajzból osztályzatot kapjanak azok is, 
akiknél a fenti utasítás szerint a schematíkus ceruza-vázolásoktól is el 
kell tekinteni. De ha a puszta elméleti rajztudás nem lehet egyenlő 
értékű a rajz-technikában való jártassággal és az ennek alapjául szol
gáló elméleti rajztudással, milyen alapon osztályozhatók és osztályozandók 
a felmentett tanulók ? Lehet, hogy a testi fogyatkozás miatt felmentett 
tanuló nagyszerűen tudja a rajzolás elméletét és a művészeti és mű
vészettörténeti tananyagot s akkor nem lesz-e rá nézve igazságtalan és 
elkeserítő eljárás, ha ennek ellenére — őt amúgy is nyomasztó testi 
fogyatkozása miatt, amelyről ő nem tehet — tudását nem értékelik úgyy 
mint azokét a társaiét, akik gyakorlatilag is rajzolnak? S ha éppen úgyr 
értékelik, nem lesz-e ez igazságtalan eljárás azokkal szemben, akik az
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elméleti tudás mellett gyakorlatilag is rajzolnak ? Hol és hogyan állapít
ható meg itt az igazságos elbírálási alap? Megoldható-e ez a kérdés 
olyan alapon, amelyet Pirchala ajánl (1. 326. 1.), hogy t. i. a felmentett 
tanulóknál ezt a bejegyzést alkalmazzuk: Az 1883. évi XXX. t.-c. 5. 
§-a értelmében testi fogyatkozás miatt mérsékelt követelmények szerint, 
illetőleg most már az 1924. évi XI. t.-c. 8. §-a, a leányközépiskolákban 
az 1926. évi XXIV. t.-c. 6. §-a értelmében? Mind olyan kérdések ezek, 
amelyek tömérdek nehézséget okoznak a tanárnak, tanártestületeknek 
és tanulóknak egyaránt. Nagy nehézség merül fel a magántanulóknál is, 
mert még ha kapnak is olyan nevelőket, akik meg tudják adni tanít
ványaiknak a szükséges rajzkészséget és az elméleti rajztudást, de 
honnan és hogyan szerzik meg a művészeti és művészettörténeti isme
reteket? Hiszen még iskoláink is igen gyéren vannak felszerelve a 
művészettörténet tanításához szükséges tanítási eszközökkel s legfeljebb 
csak jobb-rosszabb lenyomatokkal lesznek felszerelhetők, amelyekben 
éppen az vész el a legtöbbször, ami legfontosabb, legtanulságosabb lenne. 
E célra még megfelelő tankönyveink sincsenek. De ha lesznek is, meg
felelő felszerelés nélkül nem pusztán a tankönyv beszajkózására lesznek-e 
utalva a tanulók s lesz-e annak valami haszna amellett, hogy az a leg
nehezebb kővágásnál is nehezebb munka lesz rájuk nézve ? Mennyi 
összeütközés lesz majd e nehézségek miatt az osztályozó értekezleteken, 
főként ha tekintetbe vesszük rajztanár-kollégáinknak, mint legtöbbnyire 
művész-embereknek, fokozott érzékenységét s tárgyuk és annak fontos
sága iránti, egészen érthető és természetes szeretetét és lelkesedését?

Hogy nem előre festem az ördögöt a falra, hanem az már is meg
jelent : ime ott az egyik állami reálgimnázium esete a múlt évről. 
A VIII. osztály egyik jó tanulóját a rajztanár semmiképpen sem találta 
át- s így az érettségi vizsgálatra bocsáthatónak. A tanárikar az állami 
Rendtartás 97. §-a alapján az illető tanulónak rajz-érdemjegyét elég
ségesben állapította meg s őt érettségi vizsgálatra bocsáthatónak minő
sítette. A rajztanár a 90. § alapján kívánta különvéleményének fel- 
terjesztését. Hosszú sürgönyözés kezdődött a főigazgatóhoz, aki úgy 
döntött, hogy ha csak az illető tanuló valami abszolút nemtörődést és 
feltűnő hanyagságot nem tanúsított a rajzból, érettségi vizsgálatra bo
csátható. Üjból gyűlésezés, vitatkozás, míg végre is a tanártestület 
véleménye érvényesült. íme egy egyórás, ügyességi tárgy megakaszt
hatta volna s megakaszthatja a tanuló egész pályáját. S ilyen eset 
bizonyosan kerül elő majd több is s talán néha az illető tanuló nem is 
tud segíteni magán, mert kézügyessége, rajz-készsége egyáltalán nincs. 
S ha csak egy ilyen eset fordul elő egy intézetben, ez elég arra, hogy 
hosszú évekre, sőt évtizedekre megbontsa a tanártestület egészséges 
közszellemét, békéjét, amely nélkül pedig eredményes munkásság 
egyetlen intézetben sem képzelhető el.

Nem lesz érdektelen e kérdés történetét vázolni a leányközép
iskolában sem. Itt a rajznak még nagyobb a jelentősége, mivel az 
eszthétikai képzésre és rajz-készségre a leányiskolában természetesen 
mindig nagyobb súlyt vetettek. A felsőbb leányiskolák legrégibb Szer
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vezete (1887. évi 28.999. sz. r.) nem ad pontos tájékoztatást a rajz
érdemjegy hatálya tekintetében, amennyiben a 2. pontban rendes 
tárgyakról beszél (köztük van a rajz, ének, írás, női munkák és test- 
gyakorlás is), a 29. § pedig így szól: „Azon tanuló, ki valamely köte
lezett tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az osztályt ismételni 
tartozik.“ A gyakorlat aztán úgy alakult ki, s ezt később miniszteri 
rendelet is szentesítette hogy a fentebb említett tárgyaknak feljebbvivő 
jellege nincs.

Az 1916. évi Leányközépiskolai Tanításterv és Szervezet a rajzot 
a leánygimnázium I—VI. osztályában heti 2 órán rendes tantárggyá 
teszi (a VII. és VIII. osztályban rendkívüli tárggyá), de az ügyességek 
és gyakorlatok csoportjába sorozza s nem az elméleti rendes tárgyak 
közé. A felmentésre vonatkozólag így rendelkezik: „A rendes tárgyak 
közül felmentés adható testi fogyatkozás miatt a rajz, a női kézimunka, 
az ének és testgyakorlás alól, De a rajz alól való felmentés nem terjed 
ki a rajz keretében nyújtott képzőművészeti ismeretekre és eszthétikai 
képzésre, amelynek előnyeitől egy tanuló sem mentesíthető.“ A rajz
érdemjegynek azonban a tanulók továbbhaladására döntő jelentőséget 
nem ad. (170. és 174. §.) A leányközépiskolai törvény (1926. évi XXIV.
t.-c.), mivel a 16. §-ban az 1924. évi XI. t.-c. intézkedéseit a leány
középiskolákra is kiterjeszti, a rajz-érdemjegynek feljebbviteli jelleget 
ad a leányközépiskolákban is.

S ha e történeti áttekintés után a végeredményt le akarjuk vonni, 
úgy látjuk, hogy a fent felsorolt nehézségek kiküszöbölésére, illetőleg 
megelőzésére az volna a legegyszerűbb mód, ha visszaállana a régi 
állapot s megszűnnék a rajz-érdemjegynek a továbbhaladásra vonatkozó 
döntő befolyása. Mivel azonban erre kilátás nincs, elsősorban rajztanár
társainkra vár az a feladat, hogy az osztályozásnál bölcs mérséklettel 
és pedagógiai tapintattal járjanak el, s ahol nem az akarat, hanem a 
tehetség hiányzik, ott ne alkalmazzanak túlzott szigort. Hiszen igen 
sokan, akik ma vezető állásokban nagyon jól megállják helyüket, nem 
juthattak volna oda, ha egy-egy túlbuzgó, a maga tárgyát túlértékelő 
rajztanár döntő jelentőségű osztályozása alá estek volna. További teen
dőjük rajztanártársainknak, hogy a kevéssé tehetséges, rajzkészséggel 
nem bíró tanulókban a legnagyobb jóakarattal igyekezzenek fejleszteni 
a tehetséget, a kedvet tárgyuk iránt. A tanártestületeknek pedig szerin
tünk csak az lehet a feladata, hogy a rajzot, mint volt „melléktárgyat“ 
ne kicsinyeljék le, hanem annak fontosságát igyekezzenek a tanulókkal 
megértetni, s annak megbecsülése és megkedveltetése érdekében minden 
lehetőt kövessenek el. Gondoskodjanak, hogy a rajztanítás sikere érde
kében szükséges taneszközökkel az intézet minél jobban el legyen látva 
s a tanulóknak a rajztanulás közben szerzett készségét és ismereteit, 
amennyiben más tárgyak körében alkalom nyílik reá, használják fel és 
értékesítsék, hogy a növendékek annál nagyobb kedvvel tanulják a 
rajzot. Az osztályozó értekezleteken pedig ügyelnünk kell mindnyájunk
nak, hogy ne tegyünk különbséget egyik és másik tárgy között, hanem 
kölcsönös megbecsüléssel ápoljuk itt is a megértő, benső kollegialitást,
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s hassunk oda, hogy az osztályzat megállapítása lehetőleg ne történjék 
szavazással (Konventi Rendtartás 102. §), hanem a vélemények bölcs 
megegyeztetésével. Ha azonban valamely derék tanulóval szemben, vagy 
általában túlzás mutatkoznék a rajztanárkartárs osztályozásában, a 
tanártestület természetesen nem riadhat vissza törvénybiztosította jogá
nak gyakorlásától az osztályzati jegy megállapításában az olyan tanuló
nál, akiben megvan a jóakarat, de hiányzik a tehetség. Mindenesetre 
pedig vigyáznunk kell, nehogy az ú. n. ügyességi tárgyak — sokszor 
talán a tanügyi kormány vezetőinek egyéni rokonszenve alapján — 
annyira előtérbe jussanak, hogy esetleg a legtehetségesebb, legszorgal
masabb gyermekeket is leszorítsák tanulói pályájukról, mert a gimná
zium elvégre is tudós iskola és kell is, hogy az maradjon, s bármily 
fontosak is a gyakorlati ügyességek, mégis a tudomány a legnagyobb 
hatalom.

Mivel pedig a rajztanárok munkaideje egy-egy kisebbb intézetben, 
ahol párhuzamos szakaszok nincsenek, nem merül ki a tanterv által 
megszabott rendes rajzórák megadásában, rajztanárkollégáinkat ne kény- 
szentsük más, szakjukon egészen kívül álló tantárgyaknak kedvük 
ellenére való tanítására, hanem használjuk fel ezt az alkalmat arra, 
hogy az illető kartárs díjtalanul vezethesse az igazán tehetséges tanuló
kat a rajzban, mint rendkívüli tárgyban s ez úton becsvágya is kielé
gülést találhasson.

Végül a rajztanítással kapcsolatban — bár nem tartozik szorosan 
ehhez a kérdéshez — lehetetlen elhallgatni azt a kívánságot, hogy 
módot kellene találni arra, hogy a! rajz tananyagának művészet- 
történeti anyagát a gimnáziumi típus növendékei is megismerjék, nem 
a mai formában, heti 2 órás rendkívüli tárgy keretében, hanem más 
alkalmas módon. A kétórás rendkívüli tárgyat ugyanis a tanulók nagy 
része nagy elfoglaltsága miatt nem tanulhatja, pedig e művészettörténeti 
ismeretekre minden művelt embernek szüksége van.

Domby László.

A túlterhelés könnyítése 
az alsó négy osztályban.

(Nagy Miklós bevezető előadása a Péter András reálgimnázium 
módszeres értekezletén.)

Mai módszeres értekezletünk tárgyául középiskoláink életének 
domináló kérdését, a túlterhelést választottam. Ismerem a tanári testület 
felfogását s így teljesen feleslegesnek tartom annak bizonyítgatását, hogy 
tanulóifjúságunk túlterhelése tényleg meg van s hogy már veszélyes és 
szinte leküzdhetetlen akadálya az iskola eredményes és kielégítő mun
kájának. Inkább egy lépéssel tovább szeretnék menni s mindnyájunk
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közös megállapodását szeretném egy alapos megbeszélés után arra 
vonatkozólag, milyen módon lehetne a túlterhelés veszélyét csökkenteni 
intézetünknél a mai tanterv és a fennálló rendelkezések keretei között, 
— majd arra rátárni, hogy milyen tantervmódosítást tudnánk ajánlani 
a középiskolák mai túlterhelésének intézményes megszüntetésére.

Első feladatunknak megfelelően a már ismeretes miniszteri utasítás 
szemmeltartásával igyekeznünk kell lehetővé tenni, hogy tanulóink ki
tűzött feladataikat tényleg el is tudják végezni, sőt meg is tudják emész
teni. Mindjárt az elején tisztába kell jönni azzal, hogy a túlterhelés 
nem egyes tantárgyak anyagának a megduzzadása, hanem az összes 
tantárgyak bővülése nyomán keletkezett. Nem szabad tehát az egyes 
szaktanároknak arra a helytelen álláspontra helyezkedni, hogy az ő 
tantárgyuk anyaga még nem jelent elbirhatatlan terhet, mert ilyen fel
fogással a közös célt sohasem fogjuk elérni. Bármennyire igaz marad 
is, hogy a számtant, a történelmet, a latint, vagy más tárgyakat külön- 
külön nézve, — az anyag a szaktanár szerint minden nagyobb meg
terhelés nélkül elvégezhető, — az egyenként jelentéktelennek látszó 
tehertöbblet végeredményben elviselhetetlenné válik a tanuló számára. 
Meg kell tehát barátkozni a gondolattal, hogy mindenkinek egyformán 
engedményeket kell tenni az iskola és az ifjúság érdekében. A meg
tanított anyag tömege úgy sem tekinthető a műveltség fokmérőjének. 
Igazi tudást, igazi műveltséget csak akkor adtunk a tanulónak, ha a 
megtanított anyag vérré vált, beilleszkedett a lélek kincses kamarájába 
s szükség esetén felhasználható eszközzé válik az agy működése szá
mára. Ezt a célt pedig nem érhetjük el azzal, ha minél több és több 
ismeret belegyömöszölésével terheljük a tanulók emlékezőtehetségét. Az 
anyag helyes kiválogatása és megfelelő feldolgozása tesz bennünket 
igazán jó tanárokká.

Az anyag kiválogatására utat mutat a már említett miniszteri ren
delet akkor, amikor megemlíti, hogy a tanterv valójában csak keret, 
amit különböző tartalommal tölthetünk ki kitűzött célunk és az osztály 
szellemi színvonalának megfelelő mértékben. Kezdjük tehát azon, hol 
és hogyan lehetne a kitűzött anyagot megfelelő módon kiválogatni s 
ezzel megrostálni.

Mint kálvinista magyar iskolának, természetesen gondolni sem 
szabad a hittan és a magyar nyelvi anyag megszorítására. A magyar 
nyelvi anyagra vonatkozólag azonban meg kell említeni, hogy elemi 
iskoláinkból kikerülő tanulóinknak hihetetlen megterhelést jelent az, 
hogy írni, olvasni helyesen nem tudnak s hogy a magyar nyelvtan ele
meivel sincsenek tisztában. Gondoljuk csak el, mit jelent a szótagolva 
olvasó tanulónak az egyszerű természetrajzi vagy földrajzi lecke meg
tanulása, — a nehezen író kicsi kéznek a néhány soros házi feladat 
elkészítése, vagy általában a lecketanulás olyan gyermeknek, aki egy 
12 soros mese tartalmát sem tudja a saját szavaival elmondani. S mit 
jelent a latin tanárnak főnév és melléknév egyeztetését, birtokviszony 
összeállítását, helyes hangsúlyozást, declinatiót, nemek szerint való 
megkülönböztetést, fordítást tanítani akkor, amikor a gyermek alig sejti,
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hogy mi az ige, a főnév, a melléknév, a bírtokosjelzö, az állítmány s 
néha bizony nem is hallotta azt a szót, hogy: tárgy. Majdnem lehetetlen 
feladat elé állítjuk a tanulót csak egy ilyen mondat lefordításával i s : a 
rómaiak története szép. S ha még sikerül is beleverni a fordítást, értel
metlen és haszontalan munka marad az.

Éppen azért nem zárkóznám el annak a gondolatnak a megvalósítása 
elől, hogy az év elején ne fogjunk hozzá mindjárt a latin tanításához, 
hanem négy hétig az összes latin órákon foglalkozzunk a magyarral s 
az így elvesztett huszonnégy latin órát vegyük vissza az év folyamán 
huszonnégy hét alatt. Ezeken a magyar órákon meg lehetne tanítani a 
magyar nyelvtanból annyit, amennyi a latin nyelvtan elemeinek meg
értésére feltétlenül szükséges, — ami anélkül is anyaga a magyar nyelv 
tanításának az első osztályban. S meglehetne tanítani az értelmes, 
helyes olvasást, valamint a tartalmak kihámozását is. Egyébként a 
magyar nyelvi anyagon semmi megszorítást nem tartanék kívánatosnak, 
sőt itt magam is az anyag kibővítése, illetve a heti óraszám szaporí
tása mellett foglalnék állást. Különösen arra kellene a magyar taná
roknak figyelemmel lenni, hogy az irodalmi vonatkozások kiemelésével, 
az irodalmi szép fokozatos kidomborításával vezetgessék a tanulókat a 
magyar nyelvi oktatás legmagasabb célja, a magyar irodalmi műveltség 
megalapozása felé, Nagy figyelmet kell fordítani a helyesírás alaposabb 
beidegzésére, mert ebben a vonatkozásban igazán szégyenteljes álla
potok uralkodnak még a felsőbb osztályokban is.

Alaposabb megfontolást és megbeszélést követel a latin nyelv 
tanításának a kérdése. Tagadhatatlan, hogy a latin nyelv tanulóinknak 
meglehetősen nagy nehézséget okoz. Nem lehet most célunk a latin 
tanítás helyességéről vitatkozni, — a latint tanítani kell, mert ezt meg
követeli a törvény, — még pedig úgy kell tanítani, hogy tanításunk 
eredményes is legyen. Kérdés most már, hogy a kitűzött cél megvaló
sítása mellett milyen módon tudnánk mégis könnyíteni tanulóink 
munkáján.

Vizsgálódásainkat három szakaszra oszthatjuk, aszerint, amint a 
tanterv is olvasmányok tanítását, szókészlet gyarapítását és nyelvtani 
anyag megismerését tűzi ki célul.

Az olvasmányanyag az I. és II. osztályban királymondákat tar
talmazó összefüggő szöveg, a III. és IV. osztályban a római köztársaság 
története a pun háborúkig Livius alapján és a III. osztályban Phaedrus, 
a IV. osztályban Ovidius költeményeiből szemelvények. Tény az, hogy 
tankönyveink kivétel nélkül annyi olvasmányt vesznek fel, amennyit 
még a kiváló tanulók sem tudnak alaposan feldolgozni. A nálunk 
használatos Csengery—Orbán-féle tankönyvek szerint az I. osztályban 
37 lapon 43 olvasmányt, a II. osztályban 29 lapon 26 olvasmányt, a
III. osztályban 32 lapon 35 prózai olvasmányt, 10 lapon 21 phaedrusi 
mesét és 3 lapon gnónákat és sententiákat, a IV. osztályban 44 lapon 
30 prózai olvasmányt és 20 lapon 13 ovidiusi verset lelkiismeretes 
alapossággal 30—35 létszámú osztályokban lehetetlenség megemészteni, 
különösen ha tekintetbe vesszük, hogy már a II. osztályban is olvan
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hosszú ás bonyolult mondatokat kell tárgyalni, amilyeneket a magyar 
nyelvtan kapcsán még nem találnak a tanulók. Föltétlenül szükséges 
az olvasmányok alapos kiválogatása. A magam részéről egy-egy alsó 
osztályban feltétlenül elégnek tartanám legfeljebb 20—20 oldal letárgya- 
lását, olyanformán, hogy ezek alapján a tanuló mégis összefüggő képet 
kapjon a latin királyok történetéről. A tanár által szerkesztett magyar 
mondatok latinra fordításával az elmaradt részletekkel is meg lehetne 
ismertetni a tanulókat, sőt súlyt helyeznék arra is, hogy havonként 
összefoglalják magyarul a római történetet. Ugyanígy lehetne eljárni a 
köztársaság történetével is. Ha kevesebb anyagot alaposabban átveszünk, 
ezen a fokon többet használunk, mintha sok olvasmányt tárgyalunk, de 
felületesen. Phaedrusnál tennék legkevesebb megszorítást. Phaedrus 
kell a tanulóknak, szeretik és érdeklődésüket is itt lehet legjobban 
megfogni. Sőt pótolnám a felvett anyagot a phaedrusi mesék magyar 
átdolgozásainak és feldolgozásainak olvastatásával esetleg a magyar órák 
keretén belül. Ovidius a tanulóknak nehezebb, a 14 éves gyermek 
világszemléletéhez sem nagyon illő. Azért Ovidiusból megelégedném 
2—2 vers feldolgozásával a Methamorphoses, illetve a Fastí-ból. Inkább 
itt is elolvastatnék magyarul néhány ovidiusi verset. Jobb tanulók 
olvasmányainak kiegészítéséül ajánlatos a Juventus c, ifjúsági folyóirat 
nézegetése is.. Kár, hogy református szellemű hasonló lap nem áll 
rendelkezésünkre.

A második fontos feladat a szókészlet folytonos gyarapítása. Ezen 
a fokon nagyon fontos feladatnak tartom. Ha itt hanyagolunk, a felsőbb 
osztályokban nem fogunk boldogulni. Nagy gondot és fokozott figyelmet 
igényel azonban a tanár részéről a szókészlet okszerű gyarapítása. Ma, 
amikor a német Mertner nyomán a nyugati népek nyelveinek szavait 
gyakorisági indexekkel látják el, amikor egy angol tudós összeszedte 
azt az 500 szót. amivel minden angol író gondolatát ki lehet fejezni, — 
nem lehet az a célunk, hogy ezerszámra erőltessük a latin szavak 
megtanulását az elfeledés, vagy a soha többé nem használás számára. 
De igenis tanítsuk meg azokat a szavakat, amikre szükségük lesz a 
tanulóknak, mégpedig tanítsuk meg azokat alaposan. Itt ne gyakorol
junk kíméletet. Követeljük meg a szavak pontos megtanulását s szorít
suk erre minden eszközzel és helyesen alkalmazott szigorúsággal a 
tanulót. Gondoljuk meg, hogy heti 6 óra évenként 198 latin órát jelent, 
— ami a 28 dolgozatírási és mondjuk 30 ismétlési óra leszámításával 
még mindig 140 évi órát jelent szavak tanítására. Ha minden órában 
átlag 5 új szót tanítunk meg (eleinte kevesebbet, később többet, de 
egy órára 8-nál többet semmiesetre sem), akkor is 700 szóval gyara
pítjuk a tanulók ismeretét évenként. Ez négy év alatt 2800 szót jelent. 
Micsoda szókincs ez, ha helyesen válogatjuk össze. Bizony, ezzel a 
szókinccsel már nyugodtan foghatunk az auktorok olvasásához. Vigyáz
zunk azonban arra, hogy a szavak megtanulása a tanulók feladata, a 
megtartásra azonban a tanárnak kell ügyelni. Legyen ezért a tanárnak 
állandóan regisztere a megtanult szavakról és azokat új mondatok, 
fordulatok kapcsán kavarja fel minden órán a tanulók emlékezetében.
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Mert bármilyen pontosan be is vág tíz szót a tanuló, ha két hétig nem
fogja használni egyszer sem, úgy kiesik emlékezetéből, mintha ott sem 
lett volna. Fontojnak tartom ezért a magyarról latinra való állandó 
fordítást. Tulajdonképpen ezzel idegződik be a nyelvtani anyag, de 
ezzel tesszük hús-vérré a szókészletet is. Nem bonyolult magyar kör
mondatok latinra való fordítását gondolom, hanem egyszerű mondatok 
szerkesztését, amikből 3—4 új szó és egy-két nyelvtani szabály alkal
mazására nyílik alkalom. Persze a tanárnak otthon előre tervszerűen el 
kell készíteni a fordítandó mondatokat. Nem szégyen az, ha papírosról 
olvassuk ezeket s mindenesetre több hasznát látjuk, mint a hasból 
összehányt mondatok fordításának. A megtanult szavak állandó nyilván
tartása és felújítása, az év végén szócsoportokba való foglalása, álta
lános átismétlése, az új iskolai év elején újult átdolgozása hozzátartozik 
a szókészlet gyarapításának eredményessé tételéhez.

Nehéz, nekem, mint nem szakembernek, a latin nyelvtan tanítá
sának kérdéséhez hozzászólani. Mentségemül szolgáljon az, hogy több 
nyelv grammatikáját volt már alkalmam életemben áttanulmányozni s 
hogy hivatali kötelességemnek tartottam a latin nyelvtan tanításának a 
kérdésével is foglalkozni, De ennél a kérdésnél különös nyomatékkai 
hívom fel a latin szakos kollégák figyelmét a hozzászólásra.

Szabad legyen utalni a marburgi klasszika-filológusnak, Otto Hoff- 
mannak a dolgozatára, amelyben a latin nyelvtan tanításával kap
csolatban a következő megszívlelendő észrevételeket tette:

A latin nyelv tanítását a rendszeres grammatikára szokás felépí
teni, miáltal a tanulót olyanféle meggyőződésre vezetjük, mintha a latin 
nyelv gyökere a declinatio, törzse a conjugatio és koronája a mondattan 
lenne. Az antik filozófia analitikus módszere ez, amely a nyelv formáit 
egy nagy tudományos rendszerbe akarta önteni. Ez a logikai analízis 
azonban ellenkezik a nyelvnek, mint élő organizmusnak a természetével. 
Ezzel a módszerrel megölünk minden egészséges nyelvérzéket s hamis 
képzeteket ébresztünk a nyelv lényegéről. Hiba mindjárt az, hogy a 
latin nyelv tanulásának elején túlteng a külső nyelvi formák tömkele
gének bemagoltatása, amiknek helyes alkalmazását nem is lehet meg
kívánni a tanulótól. A rendszeres grammatika természetében rejlő tel
jesség kedvéért túlságosan megterheljük a tanulók emlékezetét s ezzel 
akadályozzuk az élénkebb haladást. A nyelvtani nem szabad össze
téveszteni a szótárral; elég volna a tanulókat csak a szabályos esetekkel 
megismertetni, — a kivételekkel pedig akkor, amikor az olvasmányok 
kapcsán azokra szükség van.

„Az analitikus rendszeres nyelvtan — mondja szószerint Hoff
mann — a logikára épül s ezáltal előidézi azt a veszedelmes tévedést, 
mintha a nyelv logikai gondolkozás kifejezője lenne. A nyelvtan logikai 
kategóriákat keres a nyelvben, holott azok ott hiányzanak. A tanuló 
olyan képet nyer a nyelvről, ami a valósággal ellenkezik. Nagyszerű 
példa erre az esettan. A genitivusnál a tanulónak meg kell különböz
tetni a genitivus subjectivust, objektivust, qualitátist, possesivust, parti- 
tivust, stb., stb., s azt hiszi, hogy a nyelv tényleg érzett logikai különb
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séget ezek között a genitivusok között, hogy ezekkel a különböző 
genitivusokkal tényleg valami különlegeset akar kifejezni. Pedig bizony 
nevetségesnek tűnnék fel, ha az anyanyelvben az atya háza, Petőfi 
költeménye, Róma leigázása, Magyarország része, a tett embere ki
fejezésekben a birtokos jelzőket egymástól megkülönböztetnénk. Ilyen 
önkényesen konstruált genitivusokat a latin nyelv sem ismer. Egyetlen
egy genitivus van s ennek fő alkalmazása teljesen világos: ha egy 
substantivumot egy másik közelebbről meghatároz vagy megmagyaráz, 
akkor az utóbbi genitivusban áll. Egy csomó genitivus kidesztillálása 
a latin nyelvből, valószínűleg a logikus gondolkozás fejlesztésére, — 
tudományos szempontból is, pedagógiailag is hibás."

Hoffmann szerint vannak olyan esetek is, amikor az ilyen tréfás 
szórakozásokon túl egyenesen a latin nyelv szellemével ellenkezőt tanít 
az iskolai grammatika. Jó példa erre a conjunctivus potentialis, ami 
Krell kutatásai szerint a latin nyelvben ismeretlen volt olyan formában, 
ahogy mi tanítjuk. Ez is azért van, mert a nyelvtani szabályokat Cicero 
és Caesar mesterkélt retorikus megmerevedett nyelvhasználatából ve
zettük le. Hogy a si roges, respondeam-ban a praesens a lehetőséget 
fejezi ki a valótlansággal szemben, nem igaz, mert Plautusnál ennek a 
mondatnak irreális értelme is van. Az úgynevezett consecutio temporum, 
a si hoc facies, te laudabo féle mondatban talán érvényes a klasszikus 
prózára, de nem karakterisztikus a latin nyelvben. Plautus bizony azt 
mondja: gaudeo, si redís, A nyelv a lelkiélet összességének és nem
csak a logikus gondolkozásnak a kifejezője s nem szabad csak erre a 
szűk térre szorítani.

Addig is, míg a ma használatos analitikus grammatikák helyébe 
valaki, megírja a szintetikus iskolai latin nyelvtant, — talán jó lenne 
meggondolni a szaktanároknak az említetteket. Talán meg lehetne 
csinálni azt, hogy különösen az I. és II. osztályban a kivételek el
hanyagolásával csak a szabályos alaktani formákat tanítanák meg. 
A kivételeket csak ott és akkor, amikor szükségünk van rá, A magam 
részéről például helyesnek tartom azt az eljárást, hogy minden főnévnél 
a tövet és a nemet is taníttassuk meg: mel, mellis 1-tövü, neutrum. 
Ha így idegződík be a szó a tanulónál, jobb eredményt érünk el, mint 
a verses nemi szabályok betanításával, mert a gyermek hiába fújja 
hibátlanul a collis, postis, vermis, ensis, mensis, axis, orbis stb. sorokat, 
az alkalmazásnál nem tudja kikeresni a nagy kazalból a szükséges 
szalmaszálat. Természetesen az általános szabályok megtanítása (az 
a-végüek nőneműek, um-végűek semlegesek, folyók, városok nőneműek, 
stb.) érintetlenül maradna. Minthogy pedig a latínnyelvű oktatás célja a 
latin írók megértésére és szabatos fordítására való képesség, talán nem 
is olyan nagy veszedelem, ha néha a magyarról latinra való fordításnál 
nem a legtökéletesebb a nemek szerint való egyeztetés. Éppen ilyen 
felesleges a pluralia tantum felsorolásának a követelése. Ha a tanuló 
moenia, moenium-ot tanult meg, már tudni fogja, hogy az csak plurá
lisban használatos, valószinűleg jobban, mintha 25 hasonló főnevet 
megtanul recitálni. A többes számban módosuló jelentésű főnevekkel,
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vagy a heterogeneákkal is hasonló az eset. Éppen így elhagyhatók a 
határozatlan névmások is, illetve a szókészlettel együtt volnának taní- 
tandók. A magam részéről könnyitenék a tanulókon a számnevek taní
tásánál is. Aki idegen nyelveket tud, az érzi, hogy a legnehezebben 
asszimilálható rész éppen a számnevek helyes alkalmazása. Arra pedig, 
hogy 852-nként, vagy tizenkét-huszonhatodrész, — igazán kevés szük
sége van a diáknak, még talán a tanárnak is. A tőszámnevek alapos 
begyakorlása mellett engedhetünk a szigorúságból már a sorszámneveknél 
is, annál inkább az osztószámneveknél és számnévi határozóknál. Nagy 
szigorúsággal kezelhetjük azonban a rendes igeragozást. Itt a lehetőség 
szerint még a leggyengébb tanulókat is biztos tudással kell ellátni. 
A sok rendellenességet, reduplikációt, supinum-hiányt, tövek bővülését 
csak a szókészlet tanításánál esetenként kellene elővenni. A felsőbb 
osztályok valamelyikében aztán volna idő az analógiák összehordására. 
Meddő fáradság a deponens, semideponens és személytelen igék fel
sorakoztatása is. Ugyanilyen hiábavaló munkának látom, ha a tanuló 
nagy kínnal bevágja az adiuvare, iuvare, adulari, aemulari, adaequare, 
cavere, consulere, stb. accusativust vonzó igéket, mert az alkalmazásban 
úgy sem tudja felhasználni ezt a nagy fáradsággal összeszedett anyagot. 
A mondattan megtanítása a III. és IV. osztályban csak úgy fog sike
rülni, ha a tanár előre összeállított, alkalmas és rövid magyar monda
tokat minél többször fordíttat a tanulókkal. így a szókincset is állan
dóan forgatjuk, a magyartól eltérő nyelvtani sajátságok is szembeötlenek. 
Meg vagyok arról győződve, hogy a mondattan legpontosabb bevágása 
sem segít sokat a tanuló nyelvtudásán, Csak az állandó gyakorlás az, 
ami használ.

V" A német nyelvre vonatkozólag ismételhetném azt, amit a latin 
nyelvvel kapcsolatban mondottam. Itt azonban már nem kell ezeket 
olyan nyomatékosan hangsúlyozni, mivel a grammatizálás fontossága 
háttérbe szorul a tantervi utasításokban is. Annál erősebben kell 
azonban megkövetelni a szavak megtanulását. Szókincs és beszélgetés: 
ez a kulcsa a német nyelvtanítás sikerének. Természetesen a nyelvtani 
ismereteket sem szabad elhanyagolni, mert csak erre építhető biztos 
nyelvtudás.

Lényeges könnyítés tehető a tanuló munkáján a számtan tanítá
sánál. Itt a használatban levő tankönyvek nagyon túllőnek a célon, 
amikor a tantervi utasítástól eltérően a mathematika teljes és pontos 
rendszerét akarják megismertetni a 10—14 éves tanulókkal. A tanterv
ben felvett anyag ugyanis nehézség nélkül elvégezhető, ha nem akarunk 
privát ambícióból, vagy a rossz tankönyvek nyomán túl sokat adni a 
tanulóknak. A tantervből is kimaradt, tehát feltétlenül elhagyandó az
I. osztályban az időszámítás (kezdet, tartam és vég kiszámítása), a II. 
osztályban a korlátolt pontosságú és rövidített számolási eljárás, a III. 
osztályban az összetett következtetés, a láncszabály és a keverés
számítás. Teljesen felesleges az I. osztályban a számelméleti és szám
filozófiai kérdések feszegctése. A bennfoglaló és részekre való osztás 
megkülönböztetése csak zavarja a kisgyermeket. Ha a tanuló az I,
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osztályban tudja a számokat leírni és kiolvasni, ha hibátlanul kezeli a 
négy alapműveletet a közönséges és tizedes számok, valamint a törtek 
körében, s mindenekfelett ha tárgyi feladatokat meg tud oldani, — 
akkor elértük a célunkat. Többet, feleslegeset ne követeljünk. Kerüljük 
a nagy számokkal való dolgozást is, mert míg milliárdokat százezrekkel 
megszorzunk, addig legalább három más példát tudunk kidolgozni 
ezresekkel és százasokkal. Ugyanígy gondolkozhatunk a II. osztály 
anyagánál. Fontos az egyenes és fordított arányosság felismerése és az 
egyszerű következtetési feladat megoldása. A tört egységre, közös 
osztóra és többszörösre való következtetést kár erőltetni. Nagyon 
elég, ha a tanuló egységrehozatallal és aránypárral meg tudja oldani a 
feladatot s ha megismerkedik a gyakorlati életben használatos olasz 
módszerrel. A százalékszámítás, mint nagyon fontos tárgykör, nem 
szorítható meg. Nagyon meg lehet azonban rövidíteni az arany-ezüst 
számítást, — sőt bele kellene kapcsolni teljesen a következtetési fel
adatok, vagy a permill-számitás gyakorlati alkalmazásába. A magyar 
valutarendszer minden csinja-binjának megismertetése és az idegen 
valutarendszerekkel való dolgozás nem való még ezen a fokon a diák
nak. A III. osztályban a kamatszámítás, értékpapírok és váltók fontos
ságukhoz mérten teljes egészükben tárgyalandók. Az algebrai tanítás 
bevezetésénél azonban minden felesleges dolgot el kell hagyni, külö
nösen az oszthatóság és a törtek tárgyalásával kapcsolatban. Mint 
mathematika-szakos tanár, állíthatom, hogy soha a középiskolán kívül 
sem legnagyobb közös osztót, sem legkisebb közös többest nem kerestem 
algebrai polinomok számára, sem pedig polinom nevezőjű törtekkel nem 
dolgoztam, illetve csak néhány olyan kivételes helyen, ahol a tanulók 
99 percentje soha járni nem fog. Bátran el lehet ezeket hagyni úgy a
III., mint a IV. osztály anyagából, ismétlésül vegyük át ezeket a dol
gokat a közönséges számok körében s dolgoztassunk is egyszerű 
algebrai törtekkel, de felesleges trükköket ne csináltassunk az algebrából 
a tanulókkal. Ha ezt a jókorára kibővített részt alaposan összevonjuk s 
elhagyjuk a IV. osztályban még a túl elméleti bizonyítások legnagyobb 
részét, valamint az egyenlőtlenségek tárgyalását, ezzel alaposan hozzá
járulunk a túlterhelés csökkentéséhez.

Nehéz dolog, de feltétlenül szükséges a földrajz anyagán is köny- 
nyíteni. Nem a mi hibánk ugyan, hanem a tantervé, hogy a földrajz 
anyagát a tanuló majdnem teljesen elfelejti érettségiző koráig, mert a 
felső osztályokban csak pótlékokkal dolgozunk a földrajz tanítá
sánál, — de a tanterv hibája miatt lehetetlenséget nem szabad kívánni 
a tanulóktól. Már pedig az alsó osztályokban lehetetlenség lelki táp
lálékká átalakítani mindazt, amit a tanterv követel. Eltekintve Magyar- 
ország földrajzától, amit minden magyar embernek kötelessége ismerni, 
két év alatt összesen heti 3, illetve 2 órában az egész világ leíró föld
rajzát meg kellene a 12—15 éves gyermeknek emészteni. így a földrajz 
súlyosabb, mint egy harmadik idegen nyelv. Érdekes lenne összeállítani, 
hogy folyó, hegység és városnevekben hány idegen szót hányféle idegen 
nyelven kell a tanulóknak bemagolni, hogy néhány év múlva úgy essék
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ki a leikéből minden, mintha ott sem lett volna. Ha Európát részle
teiben is tanítandónak gondolom, a többi világrész ismertetésénél elég
nek tartanám az általános világrész-leírás mellett mindenütt néhány 
tipikus tájék alaposabb tanítását. Minthogy lehetetlen pl. minden afrikai 
vagy délamerikai államot egyforma részletességgel megismertetni, sokkal 
többet érnénk el, ha Délamerikából csak Braziliát és Argentínát tár
gyalnánk, a többi apróbbat pedig felsorolnánk s egy általános képbe 
illesztenénk. Meddő erőlködés Guayana városait, vagy Libéria kikötőit 
felsoroltatni, sőt még a Mississippi mellékfolyóinak a neve is csak addig 
marad meg a tanuló emlékezetében, amíg a III. osztályba jár. A magam 
részéről megelégedném az USA tanításánál Newyork, Chikago, San- 
francisko és Washington felemlítésével a városok közül s a többi idegen 
világrészből is csak az ilyen fontosságú nevek megtanulását követelném 
meg. A nagyterjedelmü anyag rendszerezése és áttekinthetősége szem
pontjából itt különösen kívánatos lenne diárium készítése, amelyben a 
tanuló pár szóval feltüntetné a legfontosabb és legszükségesebb tudni
valókat.

A természetrajz tanításánál, — bármilyen könnyűnek látszik is a 
tárgy, — az okoz nehézséget, hogy az I. és II. osztályban mozaik- 
szerűen széteső anyagnak érzi a természetrajzot. Tudom, hogy ez 
anyaggyűjtés a rendszeres természetrajzhoz, nem is lehet az anyagot 
magát megszorítani, de az anyag feldolgozásával, családfák, táblázatok- 
készítésével lehetne a rendszert áttekinthetővé s ezáltal megtanúlhatóbbá 
tenni. A IV. osztályos anyag pedig nagy terjedelme miatt okoz nehéz
séget. Itt vigyázni kell, hogy teljes ásványtan és teljes kémia helyett 
igazán csak a leggyakrabban előforduló és leghasználatosabb ásványok
ról beszéljünk s a kémiából is éppen csak a vázlatot nyújtsuk a 
tanulónak, nehogy sokat markolva végül keveset fogjunk.

A kémiához hasonló helyzetben van a fizika is. Heti két órában 
egy év alatt III. osztálvos tanulónak lehetetlenség beadagolni az egész 
fizika rendszerét úgy, hogy az hús-vérré váljék. Különösen a mecha
nika egyes részei olyanok, amiket nem sok haszonnal tanítunk s még 
ha tudni is látszanak a tanulók, nem igazi komoly tudás az. Bátran el 
lehetne hagyni a rugalmassági erők megnyilvánúlásait, az erők egyen
súlyát, a szilárd testek nyugalmi helyzetére vonatkozó tundivalókat, a 
súlypontot, lejtőn esést, szabad esést, hőmennyiséggel való dolgozást, 
olvadási és párolgási hőt, a mágneses indukciót, mágneses teret és az 
etektrosztatikát, mert ezzel csak áz eredményen javítanánk és meg
kímélnénk magunkat és tanítványinkat a hiábavaló munkától. A VII. 
és Vili. osztályban úgyis megtanúlják ezeket az odakerülök. S ha 
választani kell sok semmi és kevesebb valami között, akkor inkább 
az utóbbit válasszuk.

A történelem tananyagát is lehet okos mérsékléssel összevonni. 
Ezen a fokon a magyar történettanítás csak meseszerű lehet. Minden 
fontos évszámot képtelenség az egész magyar történelemből megkö
vetelni egy III. osztályos tanulótól. A királyok uralkodásának kezdete 
és vége sem olyan jelentős itt, hogy I. Istvántól IV. Károlyig hibátlan



18 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

tudást követelhessünk. Tanítsunk összefüggő történetet, de az Aba 
Sámuelekről, Péterekről, Kis Károly okról csak epizódszerűen emlé
kezzünk meg s inkább dolgozzunk a mohácsi vészig vázlatszerűen, 
hogy II. Józseftől kezdődően több időnk maradjon az újabbkori fej
lődés ismertetésére. Túlságos követelménynek tartom ezen a fokon az 
alkotmányjogi, hadügyi, pénzügyi fejlődés rendszeres levezetését is. 
István, László, Zsigmond, Mátyás, Mária Terézia stb. törvényes intéz
kedéseinek átértéséhez túl fiatal még a 12—13 éves gyermeki lélek. 
Megtanúlja, de jelentőségüket méltányolni, kihatásaikban mérlegelni 
még képtelen. Már pedig szerintem céltalan még az ősiség törvényének 
a száraz megismertetése is, ha nem tudjuk megmagyárázni ezzel mind
azt a változást, amit a nemzet életére hozott. Ezt pedig itt nem tudjuk. 
Ugyanígy áll a dolog a banderiális rendszer magyarázásával is, ami 
szintén meddő, ha a szomszédos országok hadügyének a fejlődését s 
az átszervezés politikai jelentőségét még csak sejtetni sem vagyunk 
képesek. A III. osztály éretlen még alkotmány és jogtörténetre, éretlen 
még a történetfilozófiára, — hagyjuk meg neki azt, ami az övé : a mesét.

Az ókor történetéből is sok minden kihagyható, különös tekin
tettel arra, hogy a latin nyelv kapcsán úgy is tanítjuk Róma történe
tét. A nagy kultúrák — Babylonia, India, Egyptom, Kína — életének 
nagyvonalú összehasonlítása után tárgyaljuk a görög nép történetét 
abban a keretben, amit egyetemes történeti jelentőségénél fogva meg
érdemel. A humanisztikus iskolázás jóakaraté túlzásának maradványa 
azonban az, hogy a görög-római történetet túlértékeljük s Temisztok- 
lesszel többet foglalkozunk, mint Napóleonnal. Hagyjuk meg a mon
dák ismertetésének kötelességét a latin tanárnak és történelem-órán 
tanítsuk azt, ami igazán történelem. Spárta és Athén hegemóniájáért 
vívott küzdelme a történelem távlatában nem volt olyan roppant hord
erejű dolog, hogy néhány sorban el ne lehetne intézni, a római kiiá- 
lyok története is nélkülözi a hiteles alapot ahhoz, hogy történelem- 
órán részletesen tanítsuk, Inkább azt igyekezzünk megértetni a tanu
lókkal, hogy milyen körülmények tették a görögöket és rómaiakat 
a kultúra hordozóivá. Válasszuk szét a két dolgot: azt, ami a történet
tudós szempontjából fontos és azt, ami a középiskola szempontjából 
fontos. Néró, Domitianus, Caligula, Marius, Sulla, Solon, Lykurgos, Brutus, 
Appius Claudius, s így tovább, efemer jelentőségű nevek. Az eszmét: 
a szociális küzdelmek fellobanását, a keresztyénség elterjedését és 
üldözését, a törvények szükségességének a fontosságát igenis meg kell 
lendíteni, de a lényeget ne fúlasszuk bele az epizódok tengerébe.

Ezekben akartam nagy vonásokkal rámutatni azokra a lehetősé
gekre, ahol sokat segíthetünk a tanulók munkájának a könnyítésénél.

Talán még fontosabb rész az, amire most akarok rátérni, az ob
jektív oldal után a subjektívre : a tanár befolyására a túlterhelés elő
idézésében.

Az anyag okszerű kiválogatása, a lényeges vonások kidombori- 
tása és a célszerű feldolgozás sokkal fontosabb része az iskola mun
kájának, mint maga az anyag. Meggondolt, alapos, tervszerű tanári
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munkára van szükségünk, ha méltók akarunk lenni a iótanár elneve
zésre. Nem elég az órákat pontosan megtartani s a dolgozatokat ki
javítani. Ez csak félmunka. Sőt annál is kevesebb. Nincs kínosabb 
látvány annál a tanárnál, akinek az óráján érezzük, hogy maga sem 
ismeri az óra célját s hasból, ötletszerűen ráncigálja elő mondanivalóit. 
Ha terhes is, ha sok is az elfoglaltságunk, ha anyagi bajaink vannak is, 
— meg kell tenni, hogy minden órára előre meghatározott tervvel 
menjünk be. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a tanár szep
tember 10-én előre mondja meg, mit fog kérdezni december 15-én a 
III. osztályban Kis Pétertől 8 óra 33 perckor, hanem igenis azt, hogy 
az óra előtt pontosan lássuk magunk előtt a lefolyandó óra képét. Tudjuk, 
hogy mennyit fogunk lefordíttatni, mire fogjuk a figyelmet felhívni, mit 
ismételtetni, hány és mely új szavakat fogunk a másik órára felhagyni, 
milyen szemléltetést alkalmazunk, miről fogunk közösen beszélgetni, 
mit fogunk feladatúi kidolgozni, rajzoltatni, új nézőpontokat felvetni, 
a régiekre emlékeztetni — egyszóval, hogy a tanóra tervszerűen 
felépített szerves egység legyen a tanuló lelkének a fejlesztése és 
gazdagítása érdekében. Egyes órákat olyan öröm végignézni, mikor lát
juk, hogy biztos, határozott kézben van a tanítás, érezzük, hogy a 
tanárnak megvan a maga terve, a maga célja, aminek elérésére lépés- 
ről-lépésre törekszik, — míg a másik óra úgy mállik szét minden 
megfogható eredmény nélkül a tanár kezében, hogy fáj látni az unal
mat tanár és tanítvány arcán egyaránt. Jegyezzük meg jól, hogy még 
a rosszul elkészített terv is százszor jobb a zseniális tervtelenségnél. 
Hogy a sok unalommal fűszerezett óra megöli a tanuló lelkében a tan
tárgy iránt érzett érdeklődést s ezzel együtt az eredményt is.

Ezzel kapcsolatban kell megemlíteni, hogy a didaktikai kérdések 
iránt való érdeklődés minden tanárnak elsőrendű kötelessége. Nagy 
hiba, hogy a tanárság a maga tudós szemszögéből szeret a pedagógusra 
úgy nézni, mint a művész az iparosra. Pedig egyrészt a lenéző ren
desen nem művész, — másrészt nekünk igenis jó iparosoknak, jó 
mesterembernek kell lenni, mert azt parancsolja hivatásunk.

Fontos követelmény az is, hogy a tanulónak hagyjunk elég időt 
feladatai megemésztésére és kidolgozására. Lehetetlenséget nem szabad 
követelni, mert ez már minden pedagógia csődjét jelentené. Vigyázzunk 
arra, hogy túl sok házifeladat kihagyásával egyik tárgy ne akadá
lyozza a másikban való előmenetelt. Szokjunk le végre a büntetési 
feladat íratásáról is. Osztályfőnökök vigyázzanak arra, hogy egyes 
napok ne jelentsenek elbírhatatlan munkát növendékeik számára. 
Jöjjenek össze osztályértekezletre, amelyen vizsgálják meg egyenként 
az összes tanulók fejlődését és előre haladását, puhatolják ki az eset
leges hanyatlás, vagy eredménytelenség okait, s ahol lehet, segítő út
mutatással lépjenek közbe a tanuló érdekében. Ha így gondolunk 
minden tanítványunkra, ha érezzük a felelősséget, amelyet a gondjainkra 
és irányításunkra bízott gyermekekkel szemben valóban éreznünk kell, 
ha mintegy helyettesítjük a szülőket a gyermek fejlődésének előmoz
dításában, akkor nyugodt lélekkel állhatunk meg mások és magunk
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előtt, mert jól teljesítettük kötelességünket; ha — azonban csak hiva- 
talnokszerűen járunk el, a tanórát és tanulót csak mint számot kezel
jük, akkor nem vagyunk méltók a tanár névre s magunk előtt szé- 
gyelhetjük legjobban viselkedésünket,

Szeghalom. Nagy Miklós.

Egyházi törvényeink I. t.-c. revíziójához.
Országos Református Tanáregyesületüuk 1929. év február havában 

az I. t.-c. revíziója tárgyában, a tanítószemélyzetnek egyházalkotmá
nyunk szerveiben való képviseltetését illetőleg, javaslatot* terjesztett a 
zsinat elé.

Javaslatában kívánja, hogy 1. a presbitériumban (27. § a. p.) helyet 
foglaljanak a felső- és középfokú tanintézetek igazgatói, továbbá a tanár
karok által választott, minden 6 rendes tanszék után 1 — 1 rendes tanár; 
ahol több, az egyházközség által választott állandó vallástanító lelkész 
van, ezek egy presbitert válasszanak maguk közül; ahol több, az 
egyházközség által választott tanító van, ott a férfitanítók közül a helyi 
tanítótestület annyi presbitert válasszon, ahány rendes lelkésze van 
az egyháznak;

2., amely egyházmegyében (51. § b, p.) fő-vagy középiskola van, 
ott az egyházmegyei tanácsbírák közé egy tanári (és egy tanítói) tanács
bíró is választassák; az egyházmegyei közgyűlésnek (51. § e. p.) tagjai 
legyenek az egyházmegye hatósága alatt levő felső- és középfokú 
iskolák igazgatói, továbbá amely intézetekben tíz rendes tanszéknél 
több van, onnan két, ahol tíz rendes tanszéknél kevesebb van, onnan 
egy, a tanári testület által választott rendes tanár;

3., az egyházkerületi tanácsbírák közé (62. § c. p.) a felső- és 
középfokú iskolák tanárai közül, valamint az elemi iskolák tanítói közül 
a presbitériumok által egy-egy tanácsbíró választassák; az egyház- 
kerületi közgyűlésnek tagjai legyenek (62. § d. p.) a felső- és közép
fokú iskolák igazgatói hivatalból;

4., a konventnek (70. § c. p.) egyházkerületenként, az egyház
kerületi közgyűlések által választott egy-egy tanár és egy-egy tanító 
tagja legyen;

5., a zsinatra az egyházkerületek presbitériumai (83. § 3. p.) 
együttes szavazataikkal a főiskolák tanárai közül egyházkerületenként 
egy-egy, a középfokú iskolák tanárai közül a tiszántúli egyházkerület
ben kettő, a többi egyházkerületben egy-egy, az elemi iskolák tanítói 
közül a tiszántúli egyházkerületben kettő, a többi egyházkerületben 
egy-egy képviselőt válasszanak.

Tanáregyesületünk ezen igazán szerénynek mondható javaslatával

* Lásd Prot. Tanügyi Szemle 1929. évf. 2. számát.
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egyetemes konventünk 1929. évi április 9 és következő napjain tartott 
ülésén foglalkozott, a javaslatban kifejezett kívánságokat mellőzte, mind
össze a zsinaton emelte a tanár és tanító képviselők számát.

A mellőzés okául az Indokolásban ezt mondja: „az, hogy a 
tanárok, tanítók maguk válasszák képviselőiket, egyházalkotmányunkba 
sehogy sem illik bele.“

Miért? Kérdezzük tisztelettel.
Elfogadható felelet kérdésünkre az az elv volna, amit Kun Béla 

Kálvin egyházalkotmánya c. művében (68. o.) így fejez k i: „Az egy
ház kormányzatában részes hivatalok betöltésénél más mód, mint a 
gyülekezet általi választás Kálvin tanaival nem egyeztethető össze.“

Ez igenis elfogadható felelet volna részünkre, de csak akkor, ha 
ez az elv egyházalkotmányunk egész területén, minden részletében 
szigorú következetességgel keresztülvitetnék.

Ámde nem vitetett mereven keresztül sem a múltban, sem a 
jelenben, nem vitetett keresztül sem a Kálvin Ordonnance-ában, sem 
régi egyházi törvényeinkben, sem konventünk most idézett javaslatában.

Nem vitetett, mert a törvényalkotók belátták, hogy az adott 
viszonyokra, az észszerűség, célszerűség követelményeire tekintettel 
kell lenniök.

Hogy a múltban mennyire nem vitetett keresztül a fenti elv, tudja 
minden törvényismerö; hogy a konvent idézett javaslatában mennyire 
nem érvényesül mindenütt, arra felhozok néhány példát:

1. A törvényjavaslat 46. §-a szerint a presbiterek közé tartozik 
az egyházközségnek egyetlen tanítója vagy énekvezére, az egyházközség 
minden állandó és önálló hivatalt betöltő lelkésze s ezek közt első
sorban a rendes lelkipásztor. A további §-okból kitűnik, hogy az ál
landó és önálló hivatalt betöltő lelkészek közé számítandók az önálló 
vallásoktató és intézeti lelkészek, valamint a középiskolák és tanító
képzők rendes vallástanáraí is ; tehát ezek is a presbiterek közé tartoznak.

Ámde ezek közül csak a rendes lelkipásztort választja a gyüle
kezet ; a többit, épúgy mint a tanárokat, a presbitérium választja, sőt 
a hitoktatók egy részét nem is választja, csak ajánlja. Miért ne lehetne tehát 
pl. a középiskola igazgatója, akit a presbitérium kétszer is megválasztott, 
úgyis mint tanárt, úgyis, mint igazgatót, — miért ne lehetne hivatalból 
tagja a presbitériumnak, holott e mellett szól a fentieken kívül a cél
szerűség minden követelménye is.

2. A törvényjavaslat 105. §-a szerint az egyházmegyei közgyűlés 
alkotó tagjai közül csak az esperest, gondnokot, a tanácsbírákat és 
tanár, tanítóképvíselőket választják az egyházmegye presbitériumai; a 
rendes és helyettes lelkipásztorok, a vallásoktató és intézeti lelkészek, 
a középiskolai val'ástanárok hivatalból tagok; a világi képviselőket a 
saját presbitériumaik, tehát nem az egyházmegye presbitériumai választják.

Hát miért ne lehetne a középiskolák igazgatója, akit a helyi pres
bitérium kétszer választott meg egyházközségi tisztviselővé, a helyi 
gyülekezet pedig egyszer presbiterré, miért ne lehetne ez az egyház- 
megyei gyűlésnek hivatalból tagja, miért kell őt az egyházmegye összes
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egyházközségeinek újra megválasztani s miért nem kell pl. a hitokta
tókat, miért nem kell a világi képviselőket?

3. A 133. § szerint az egyházkerület alkotó tagjai közül az elnök
ségen kívül csak a tarácsbírákat, jegyzőket, a tanár és tanítóképvise
lőket választják az egyházkerület összes presbitériumai; az egyház- 
megyei képviselőket ellenben az egyházmegyei közgyűlések választják, 
így megeshetík az, hogy az egyházmegye kiküld képviselőjéül pl. egy 
középiskolai vallástanárt, akit se egyházközségi tisztviselővé, se pres
biterré, se egyházmegyei alkotó taggá a gyülekezet nem választott s 
mégis lehet egyházkerületi képviselő, ellenben a középiskolai igazgató, 
aki keresztülment gyülekezeti, presbiteriumi választásokon, akit az 
egyházmegye összes presbitériumai is megválasztottak egyházkormány- 
zatí szerepre, — ő nem lehet az egyházkerület alkotó tagja máskép, 
csak úgy, ha az egész egyházkerület összes presbitériumai megválasztják.

4. Az egyetemes konvent ( 141. §) összes tagjait, a püspökökön és 
főgondnokokon kívül, az egyházkerületi közgyűlések választják; tehát 
megvan a lehetőség arra, hogy valaki bejut a konventbe is rendes tagul 
anélkül, hogy gyülekezeti választáson valamikor keresztülment volna.

5. A zsinati tagokat a 152. és 193. §§ szerint a presbitériumok 
választják; tehát a zsinatnak is lehetnek olyan tagjai, akik gyülekezeti 
választáson soha keresztül nem mentek.

Mindezen példák világosan mutatják, hogy a „gyülekezet általi 
választás" elvét egyházalkotmányunk mereven nem alkalmazza, hanem 
a közvetett választást alkalmazza mindenütt, minden fokon, ahol cél
szerűnek látja.

Miért nem illik hát bele sehogysem egyházalkotmányunkba az, 
hogy a tanárok és tanítók közvetett választás útján jussanak az egy
házkormányzati testületekbe ? Avagy a közvetett választás útján tanárrá 
és igazgótóvá, a közvetlen választás útján tanárpresbiterré választott 
középiskolai igazgató miért ne képviselhetné az intézetet az egyház
megyén és egyházkerületen ? Ezekre a kérdésekre elvi alapon lehe
tetlen elfogadható feleletet adni; a célszerűség szempontját pedig csak 
az adhatja feleletül, aki nem ismeri a helyzetet.

De arra a kérdésre is szinte lehetetlen feleletet adni, akár elvi 
alapon, akár célszerűség szempontjából, hogy miért ne legyen az egy
házmegyei és egyházkerületi tanácsbírák között egy-egy, a konventi tagok 
között egyházkerületenként egy-egy tanár- és tanítóképviselő, amikor 
ezek a fórumok mind foglalkoznak, sorsdöntöleg foglalkoznak közokta
tási ügyekkel, amikor ellenmondás nélkül mindenki hangoztatja azt a 
fundamentális elvet, hogy az iskolák mindenestül az egyház testéhez 
tartoznak, hogy az iskolák az egyház veteményes kertjei.

Mi nem adunk feleletet e kérdésekre, csak megállapítjuk, hogy 
nem jól van úgy, ahogy van; hogy az egyház érdeke parancsolólag 
követeli, hogy azok az egyházi munkások, akik az egyház részére 
lelkeket formálnak, minél több, minél erősebb szálakkal csatoltassanak 
az egyházhoz, minél kevésbé érezhessék magukat mellőzötteknek, sem 
az egyházi, sem a világi rendhez nem tartozóknak; hiszen szorosan
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vett egyházi munkát, nélkülözhetetlen egyházi munkát végeznek, nem
csak tanítói munkát, de az ifjúság körében pásztori munkát is. Hiszen 
a tanítói munka tulajdonképpen a pásztori munkakörbe tartozik s csak 
a társadalmi viszonyok, a tudományok, a lélekformálás differenciálódása 
tette szükségessé a külön tanítói munkakör szervezését, Tehát a tanító, 
a tanár, tulajdonképpen a pásztor munkáját végzi, a pásztort helyet- 
tesiti ott, ahol a pásztor maga, véges erejénél fogva, nem tehet eleget 
hivatásának.

Az elemi iskolai tanító az I—IV. osztályban lerakja a lelki élet 
fundamentumait, az V—VI. osztályban már egy kis felépítményt is 
emel a fundamentumokra, az ismétlő iskolákban holmi primitív tető
zetet is és ezt a félig-meddig kész lelki épületet adja át a pásztornak 
további kiegészítés, kitatarozás végett. A középiskola erős teherbírású, 
viharokkal is dacolni képes, művészileg kiképzett, művészi hatásokat 
is kiváltó, egész épületet ad át, amely épületnek már csak ülepednie, 
szilárdulnia kell; amely már csak díszítgetésre, külső-belső csinosításra, 
itt-ott kisebb pótlásokra, belső berendezésének gazdagítására szorul, de 
különben egészében kész épület.

Ezt az építőmunkát, ennek az egyházra nézve felbecsülhetetlen 
értékét, kell szem előtt tartani, mikor a tanítóknak és tanároknak az 
egyházkormányzatban való helyét akarjuk kijelölni, megállapítani. Csakis 
ennek gondos szemmeltartásával jöhet létre alapos, igazságos, az egy
ház érdekeinek megfelelő rendezés, megállapítás.

Ezt kérjük a zsinati atyáktól. Videant patres, videant consules, 
ne quid ecclesia detrimenti capiat.

Borsos Károly.

Ä  PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 23

Hazai és külföldi irodalom.
Két új neveléstörténet. Molnár Oszkár: Neveléstörténet. Buda

pest 1929. 204 lap. Tóth Antal: Neveléstörténet. Nyíregyháza 1929. 
235 lap.

Nagy szükség volt már újabb, összefoglaló neveléstörténeti kézi
könyvre, mert a maga idején nagyérdemű Kiss Áron-féle már olyan át
dolgozásra szorult és a többi Guzsvenitz—Balló-féle stb. sem felelt 
már meg a modern követeléseknek,

Az előttünk fekvő két könyv általában megfelel a mai igények
nek, amennyiben a neveléstörténeti kutatások legújabb eredményeit 
felhasználni igyekszik. Mindkettő gondosan kiaknázta Fináczy Ernő 
nagyszabású neveléstörténetének eddigi megjelent köteit, Tóth Antal 
e mellett még erősen Imre S. hatását mutatja. Ezért tárgyalja bőven 
a magyar kultúrpolilikusokat (Széchenyit, Wesselényit, Eötvöst) és a 
nemzetnevelést Imre értelmében, általában Tóth könyve a terjedelme
sebb, míg Molnár inkább tömörségre törekszik és csak a tanterv által



24 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

előírtakra szorítkozik, de azért a lényeget nála mindenütt megkapjuk. 
Tóth Antal viszont sok olyat ád, ami nem tartozik szorosan a tárgy
hoz, de mégis szívesen vesszük, pl. a filozófusok tanításának bővebb 
tárgyalását, mint Bacon, Descartes, Locke, Herbart. Nagyon érdekes, 
amit ő, a nem prot. ember, a reformációról mond (194.), míg Molnár 
ezen fejezete tárgyilagos, de igazi melegség nélküli Melanchtont 
pedig teljesen kifelejtette. Helyes gondolat volt Tóthnál a pogány és 
keresztyén életfelfogás szembeállítása, bár az általa adott párhuzam 
nem kielégítő, viszont Molnár túlröviden bánt el a keresztyénséggel, 
holott itt meg kell lenni valami átmenetnek a tkpi középkorhoz.

Beosztás tekintetében Molnár könyve áttekinthetőbb, általában 
nyomon követi a művelődéstörténeti korbeosztást. Csak a legutolsó 
fejezetekben a sajátosan neveléstörténeti beosztást: ped. realizmus, ped. 
naturalizmus, Helyes Molnárnál az, hogy minden fejezethez a magyar 
iskolázás történetét csatolja, míg Tóth a magyar vonatkozásokat csak 
az intézmények történetében öleli fel és ott is túlröviden. A pedagógia 
új irányait is Molnár világosabban tárgyalja, míg Tóth nem az általa 
elfogadott 6 irányt ismerteti, hanem jóval többet.

Apróbb tévedések mindkét, különben olvasott és teljesen tájé
kozott szerzőnél előfordulnak. A régi pécsi egyetemmel kapcsolatban 
mindkettő említi azt a tévedést, hogy hallgatói a mohácsi vészben estek 
el. Nem vetettek tehát ügyet Békefi R. fontos tanulmányára. (Bpest 
1909.) Tóthnál néhány kellemetlen tévedés okvetlenül javítandó, 
Sokratesről pl. azt mondja, (19. lap), hogy mielőtt az ítéletet 
végrehajtották volna, méregpoharat ivott. “ Veszély Ödönt aped, natura
listák között említi meg, Mítrovics Gyulát pedig az esztétikai nevelés 
c. fejezetben, mert esztétikus és Schnellert meg több más magyar peda
gógust egyáltalán nem említ. Hiánya Tóth könyvének az is, hogy 
irodalmi repertórium nála nincsen, holott ez Molnárnál majdnem teljes; 
amint általában az ő könyve az, mely arányosabb és tudományosabb 
igényeknek is jobban megfelel. Kiemelendők még Molnárnál „a törté
neti emlékeztetők“ és „a megbeszélésre alkalmas tételek.“

Összefoglalólag mondhatjuk, hogy minkét szerző derék munkát 
végzett s hasznos könyvet bocsátott közre, mely tankönyvirodalmunk 
nyeresége és akár segédkönyvnek, akár szakkönyvtáraknak való be
szerzésre nyugodtan ajánlható. Sz. 0.

Spranger E d u árd : Az ifjúkor lélektana. Fordították: Nagy 
Miklós és Péter Zoltán. Mezőtúr, 1929. 338 nagv oktáv oldal.

Akik még emlékeznek arra a nagy irodalmi és pedagógiai sikerre, 
amelyet Förster magyar nyelven is jól ismert munkáival elértek s 
akik ismerik azt a szíves fogadtatást, amelyben Bühler Sarolta könyve 
részesült, vájjon ugyanilyen nagy vágyakozással tekintenek-e Spranger 
magyar nyelven megjelent könyvére ? Minden idegen műnek a lefordí
tása csak akkor indokolt, ha az adott tárgykörben a könyv tényleg 
újat ad, vagy pedig annak a különleges körnek vagy nyelvi egy
ségnek, amelyet a fordítással megajándékoznak, tényleg pozitív ismere
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teket nyújt. Ezen elvi föltételek szigorú mérlegelése után azt mond
hatjuk — de természetesen ez a legegyénibb felfogás —, hogy 
jóformán felesleges munkát végzett a mi két érdemes és értékes 
kollégánk.

Legyen szabad az ifjúsági irodalom két érdekességére emlékez
tetnem, a magyar ifjúság ügyeit szívükön viselőket. A Pál-uccai fiúk 
és a Légy jó mindhalálig c. regények semmi olyan problémát nem 
tárnak a mi ifjúságunkról a felnőttek elé, mint amilyeneket könyvünk 

i mint legfontosabb kérdéseket állít elénk. Minden nagy fejezetnek és 
minden gondolatsornak a mélyén a pubertás és sexualitás kérdései 
szólalnak itt meg. Hűséges pedagógusnak ismerem magam, igyekszem 
az ifjúság leikéhez nagyon közel férkőzpi s állíthatom azt, hogy a 
magyar ifjúságnak nem annyira érett kérdése ez. Szerzőnk tényleg 
megemlíti azt is, hogy ő a német középosztály ifjúságát látja maga 
előtt s legfeljebb csak örömünknek adhatunk kifejezést, hogy a hű 
helyzetjelentések megismerése után azt mondhatjuk, hogy a magyar 
ifjúság lelkisége más és jcbb. Annyiban érték a könyv és a for
dítás, hogy ezt a negatívumot, melytől óvnunk kell az ifjúságot, meg
ismertette velünk. Örömmel állapíthatom meg azt is, hogy éppen a 
drezdai iskola-egyesület jubileumi ülésén, amikor a Freud tanításával 
divatba jött s könyvünkben is többször található pszichoanalitikus 
kérdéseket vonatkoztatták a pedagógiára, az egyik egyszerű, de mé
lyen vallásos lelkű falusi tanító azt mondta, — nem érti, hogy ennek 
a kérdésnek olyan keretet adnak, mely értékén felül becsüli meg s ő 
az egész kérdést az eredendő bűn megvilágositásában látja, a gyer
mekek és ifjúság yilágában is s így érthetően más megoldásokat lát 
maga előtt. Utalhatnánk arra is, hogy Spranger a német ifjúsági moz
galmakat egyoldalúan figyeli csak. Aki tisztán akar látni ezekben a 
kérdésekben, az ő könyve mellett föltétlenül figyelemmel kísérje 
Erich Stange irodalmi műveit s azokból sokkal megnyugtatóbb benyo
másokat szerezhet. Nem vagyunk egy véleményen Sprangerral az ifjú 
vallásos fejlődése c. fejezetében megírottakkal sem s aki ebben tisztán 
akar látni, találhat olyan valláspedagógusokat, akik az ifjúság ismere
téből egészen más következtetéseket vonnak le.

Mindezek dacára azonban kívánjuk, hogy a felnőttek és a peda
gógusok táborában ennek a könyvnek minél nagyobb tábora legyen. 
Örülünk annak is, hogy prot. tanáregyesületünk tagjai ilyen áldozat
kész és önfeláldozó kedves munkában sietnek iskolaügyünk támoga
tására. Ha sokan elolvassuk és megismerjük e könyvnek tanításait, 
talán éppen taszító példái segítenek minket ahhoz, hogy ifjúságunkhoz 
leereszkedve s őket igaz mivoltukban megismerve ne úgy kezeljük 
őket, mint ahogy e könyv szerint az ifjúságot kezelni kellene.

Kétségtelenül van ebben a bírálatban sok egyoldalúság. Némely 
jelentős fejezetet egészen figyelmen kívül hagytam, amelyet nem ránk 
tartozónak Ítéltein meg, mert azt hiszem, hogy erről a könyvről és Spranger 
lélektanáról sok érdemes kartársam fog nyilatkozni, talán éppen egé
szen ellentétes megvilágításban, aminek a fordítókon kívül én örülnék
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a legjobban, főleg azért, hogy az ifjúság nagy problémájának megisme
résén kívül a Spranger-probléma is tisztázódjék s ő maga, valamint 
pedagógiai értéke is kellő és tárgyilagosabb megvilágításba helyeztes
sék a magyar pedagógusok közönsége előtt.

(Bupapest.) Gaudy László.

Ifj. Szász Károly: A mi nótánk. Versek. (Az Aurora kör 
magyar irod. társaság kiadása Budapest, 1929.)

Amikor kézbe vesszük a kötetet és elolvassuk az ajánlást, első 
gondolatunk a visszaemlékezésé. A nagy Szász Károlyra emlékszünk, 
a fényes tehetségű költőre, műfordítóra, akinek költészete elévülhetet
len értéke az egyetemes magyar kultúrának. És gondolunk a nagy 
református püspökre, akinek puritán egyénisége a magyar protestan
tizmus legnagyobb értékeihez tartozik. Ha való az, hogy az erkölcsi 
nagyság a legigazabb emberi nagyság, akkor méltán mondhatjuk, hogy 
Szász Károly a legnagyobb magyarok közül való volt. Most amikor a 
költő püspök születésének százados fordulóját elértük, reméljük, hogy 
a magyar ref. egyház az egész protestantizmus és az egyetemes magyar 
kultúrát képviselő tudományos intézeteink bizonyára megtalálják a 
módját, hogy méltóképen ünnepeljék meg ezen nagyemberünk emlékét, 
Mert erre az ünneplésre nem Szász Károlynak, hanem nekünk van 
igen-igen nagy szükségünk.

Ifj. Szász Károly kötete „egy csokor virág" akar lenni a nagy 
költő emlékének. Teljes tisztelettel adózunk annak a megható kegye
letnek, amelyet a fiatal író nagy őse iránt érez. Ezzel biztosítja a 
maga számára teljes erkölcsi rokonszenvünket. Sajnálattal kell azonban 
másfelől megállapítanunk, hogy ezt a csokrot legfeljebb művirágként 
fogadhatjuk el. Száz lírai vers épen elég ahoz, hogy szerzőjének tehet
ségét minden lényeges vonásaiban bemutassa. Elolvasván a kötetet, 
az összhatás kiábrándító, majdnem lehangoló. Ifj. Szász Károly tehet
sége egészen közepes, lírája konvencionális. Van egy pár költeménye, 
amely kivág a többiek közül s ezekre tekintettel nem mondhatunk 
föltétien elutasító ítéletet. Az azonban bizonyos, hogy a kötet egészben 
véve nagyon gyenge. Sem az értelmi erő, sem az elképzelés 
ereje nem megy túl az átlagon. Jósolni nem lehet; azonban már ebből 
az egy kötetből megállapítható a fiatal író egy olyan hibája, amely 
megmarad valószínűleg a jövőben i s ; ez pedig a képzeletszegénysége. 
Lehet, hogy sok tanúlással el fogja mélyíteni témáinak intellektuális 
értékét és ezen a réven tisztes sikereket érhet el. Istentől adott ele
ven képzelő ereje azonban nem lesz soha, vagy legalább is nagyon 
szerény mértékben lesz.

Á kötet több szakaszra oszlik. Vegyük mindenekelőtt a vallásos 
szakaszt „Az ő nyomában“ címűt. Nincs ennek a vallásos költészetnek 
semmi megihletö ereje. A formaszerű vallásosság egyenértékű a 
holt vallásossággal. Már pedig itt keresve se lehet találni semmit, ami 
túlmegy a sablonkeresztyénségen. A bibliás képek, bibliás gondolatok 
tűz és belső meggyőződés ereje nélkül jönnek egymás után. A kritikus
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nak a maga hűvösebb álláspontjáról nézve a szürkeség, a lerdűlet 
hiánya tűnik fel csak, de a hívő lélek bizonyos erkölcsi megütközést 
is érezhet a nagyszerű témák erőtlen kezelése miatt. Némi kivételt 
talán csak az Összetört szívek és A kereszt alatt c. költemények ké
peznek. Előbbiben a gondolati, utóbbiban a hangulati tartalom figyelemre
méltó.

Nem mondhatunk több jót „A mi nótánk“ csoportról sem, amely 
a hazafias verseket foglalja magában. A költő szidja ellenségeinket, 
akiket „szennyes áradat, hamiskártyások, fíliszteusok, vadak, csőcselék, 
szemét“ stb. jelzővel illet és magasztalja a magyarságot, „a bűnös, 
gonosz világ szenvedő Krisztusának“ nevezvén bennünket. Tagadhatat
lan, hogy közben a fajtájához való ragaszkodásnak számos szép és 
tiszta jelét adja, ami méltán ébreszt rokonszenvet. A hazafias költés
nek ez a módja azonban mégis a legolcsóbb és legkülsőségesebb, Vlai 
társadalmunknak inkább a Széchenyi féle „kritikai hazaszeretetre" 
volna szüksége és ez százszor inkább megfelelne a nagy Szász Károly 
emlékének, mint az a mód, amit most vázoltunk. Esztétikai tekintet
ben ugyanazt mondhatjuk, amit az előző szakaszról.

A többi vers is a középszerűség szintjén áll. Dicséretes kivétel: 
Az éj halvány vándorai, az egész kötetnek legerősebb alkotása. Van 
még nehány darab, amely nem annyira az esztétikai érték, mint az 
általa ébresztett erkölcsi rokonszenv révén tarthat számot nagyobb 
tetszésre.

Meg kell említeni : van a kötetben egykét vers, amely Ady óriási 
árnyával akar hadakozni. Teljes jóakarattal figyelmeztetjük az írót, 
hogy ezt azonnal átmenet nélkül és örökre hagyja abba. Nemcsak hogy 
egy parányi tárgyi igazsága sincs, de komikus hatást ér el.

Összefoglalva: a kötet legnagyobb értéke erkölcsi érték, a benne 
megnyilatkozó tisztaszándékú jóakarat. Ez a jóakarat bizonyára meg 
fogja találni az utat, amelyen hasznára legyen a magyar kultúrának. 
A költészet, de legalább is a líra valószínűleg nem az az ut, amelyet 
az írónak követnie kell. Fehér Gábor.

Dr. Böhm Dezső: Kis zenetörténet. Bp. 1929. 58 o.
Iskoláink speciálódásával olyan tantárgyak tanítása is szükségessé 

válik, amelyekre egyetemeinken előkészítés alig található. Ilyen a zene
történet is s hogy Böhm Dezső egy ilyen különleges munkamező mű
velését tűzte ki célul, a protestáns iskolai legszebb tradíciót ültette át 
a múltból a jelenbe, azt az időt, amikor tanáraink sokoldalú szakkép
zettsége tette értékessé magát az iskolát. Leánykollégiumunk nagy 
értéke a zene és müvészcttörténelemben való helyes és ügyes tanítási 
módszere és tananyagbeosztása. Különleges képesség és dicséretre 
méltó elismerés szállhat magára a családra, mely önmagában bírja 
mind a kettőt.

A magyar zeneirodalom és önálló zenetörténet különösen napjaink
ban igyekszik kipótolni az elmúlt évtizedek hiánymit s a munka alapján 
azt állapíthatjuk meg, hogy joggal kér helyet ebben a táborban szer
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zőnk. Könyve ebben a rövid és kötött formában figyelemmel van a 
megtanítandó ismeretekre s úgy vázolja fel a zenetörténetét, ahogy az 
általánosságban elfogadott, de már a magyar zene története című rész
ben azt lehet észrevenni, hogy nála ez az adathalmaz életté vált, 
hogy minden szó, amit itt leírt s minden tétel, amit itt megállapított, 
először tanúlás volt nála, azután élmény s legvégül pedig rajongó 
szeretet.

Szintézist ilyen jellegű könyvben nem várhatunk s nem hiba az sem 
benne, hogy nem gyakorol mindenre kiterjedő bírálatot a megírottak- 
ban. Mégis ismerve a szerző szigorú és erős egyházias gondolkodását 
s mivel előbb-utóbb „csak“ tankönyv lesz műve, igen érdekes fejeze
tet írhatott volna arról, hogy a protestántizmus zeneirodalma milyen 
átalakító hatást gyakorolt, helyesebben, hogy a modern zene, gondolva 
nem a legújabb időkre, milyen sokat köszönhet éppen a protestáns 
ének- és zeneirodalomnak. Ha erre nem is vagyunk figyelemmel, 
még akkor is nagyon röviden végzett Bachhal s azt hiszem éppen az 
ő életrajzának nagyobb kidolgozásával tudta volna mindent átértékelve 
művét evangélikus szempontból nagy jelentőségűvé tenni. Ha ezt fel
veszi anyagába nagyobb tartalommal, akkor bőven tárgyalhatta volna 
a magyar protestáns régi énekeinket s feltárhatta volna a boroszlói 
kézirat drágaságait is. Sok sikert kívánunk e műnek és szerzőjének 
egyaránt s azt hisszük, hogy ezen a terűleleten szerzőnkkel nemsokára 
találkozhatunk, amiből megint csak evangélikus iskoláinknak lesz nagy 
nyeresége. Dr. Gaudy László.

Vidovszky K álm án: Imádkozó fiúk. Budapest 1929. Kis oktáv 
228. o.

Az ötlet sokatérő. Az ember csodálkozik azon, hogy senki eddig 
rá nem jött s nem próbálta kihasználni. Azt is érdekes volna tudni, 
hogy a szerzőt valláspedagógiai munkássága ihlette-e erre, vagy 
pedig a cserkészettel való foglalkozása. Ha az előbbi hatott rá, akkor 
még dícséretreméltóbb a vállalkozás.

Az egészen bizonyos, hogy theológiai megalapozása a műnek 
nincs. Szerzőnk nem ismeri sem a Hailer, sem a Menegoz könyvét, 
hogy a többiekről ne is beszéljünk; de hiszen az nem is olyan fontos, 
hiszen a magyar imakönyvek szerzői sem voltak kivétel nélkül leg
elsőrendű theológusok s általában nálunk úgy fogják fel a gyakorlati 
vallási irodalommal való foglalkozást, hogy kiki egyéni úgynevezett 
ihletettségére bíz mindent. Ez sem nagy hiba.

Mivel a lutheri egyház a kötött imákat szereti nemcsak liturgiái 
tekintetben, hanem az általános keresztyén életben is, a célkitűzésében 
már erre figyelemmel kellett volna lenni. Nemcsak az a cél, vagy 
egyáltalán nem az a cél, hogy az ifjúságot megtanítsuk imádkozni, 
hanem az, hogy imádkozzék. Az itt megadott kötött formájú imák, 
nem olyan követésre méltó formák, melyek után hasonlókat kell al- 
kotniok, hanem önmagukban tökéleteseknek kell lenniök. Ebben a 
tekintetben rá lehetne mutatni e kis könyvben előfordúló tévedésekre.
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A keresztyén ember imádsága nem alkalmak szerint más és más, 
hang és tartalom tekintetében, ami ennek a könyvnek a legnagyobb 
hibája, hanem minden ima olyan, hogy annak a gondolatai és kérései 
az emberi életben előforduló sorsállapotra és körülményre vonatkoz
nak. Nagyon sok a meghatározott körülményekre szabott ima s ezért 
válnak ezek az imádságok sokszor erőszakolt és mechanikus jellegűvé.

Érdekes az a törekvése, amellyel a diákot a különböző élet- 
körülményekkel szemben elhelyezi. Élménnyé akarja fokozni a 
diák minden esetét, pedig az a legtöbb esetben csak esemény marad. 
Dicsérendő szabálya azonban, hogy a diákot egészen az iskolai élet 
és a szülői ház hatása alá helyezi, de éppen ezen a ponton kell a 
második kiadásban még nagyobb pontosságra törekednie.

Sikerültebb az első rész, mely a nem cserkészek számára íródott. 
A cserkész munka pedapógiai beállítása sem nála sem másnál nem 
sikerült még olyan elfogadható formában, ahogy azt a pedagógia igazán 
megkívánja.

Mindezek a jegyzetek azonban nem a negatívumok aláhúzásai, 
hanem egy új kiadás esetére szóló követelmények, amelyeknek figye 
lembevételével igazán értékes kinccsel gazdagodik gyakorlati egyházi 
és vallás pedagógiai irodalmunk. Ebben a formájában is olyan azonban, 
hogy minden hazai protestáns diáknak és szülőnek a legmelegebbben 
ajánlható. Dr. Gaudy László.

Belföldi lapszemle.
A Századunk 1929. évi május-októberi számában Szeberényi 

Lajos Zsigmond nagy hozzáértéssel ismerteti a parasztok helyzetét a 
világháború után. Itt csak a tanügyi vonatkozásokat emeljük ki. A 
szerző nincs megelégedve a mai népiskoláinkkal. A régi népiskola 
— úgymond — kevesebb ismeretanyagával jobb nevelést adott és 
jobban gondolkozni tudó parasztok kerültek ki belőle. A sok tananyag 
és különösen a sok emlékeltetés idegessé tette a különben erős paraszt
fizikumot. A parasztságnak teljesen elegendő a jó 8 osztályúvá fej
lesztett népiskola és pedig úgy a fiuk, mint a leányok számára. A 
szükséges szakképzést az ú. n. földműves iskolák fogják a parasztság
nak nyújtani. De az eddigiek nem váltak be, nem tudták magukhoz 
édesgetni a parasztság zömét. Inkább a nagybirtok számára képeztek 
botos ispánokat és a tanulók többnyi e elurasodva, könnyebb életpályát 
kerestek. A népiskola célja nem lehet az, hogy egy rendszer számára 
neveljen embereket, hanem neveljen gondolkodni tudó, becsületes jel
lemű embereket. Téves az a nézet, mintha az iskola lenne a bolse- 
vizmus egyedüli és biztos ellenszere és minden népiskolateória ellen 
szól az, hogy a bolsevista ragály megakasztására ép legerősebb tényező 
volt Románia népének nagy tudatlansága és lelki sötétsége. (!) A nép
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főiskolák felállítására nálunk híán'yzanak az előfeltételek. Egyelőre ele
gendő a 8 osztályú népiskola és a jól szervezett földműves iskola. 
Súlyt kellene fektetni a német nyelv elsajátítására, mert nálunk ez a 
legtermészetesebb világnyelv. Hiányzik a katonai képzés, melyet nem 
pótol a leventeintézmény sem. Kívánatos közkönyvtárak felállítása. 
A könyvek között elsők lennének a népszerű és érdekesen írt szak
könyvek, azután a földrajzi és történelmi könyvek.

A Néptanítók Lapja 1929. évi december hó 5-iki száma Körösi 
H. a tanfelügyelők hivatásáról értekezik. A második cikk Kornis Gyula 
államtitkártól való és az amerikai oktatásügyről szól. Megállapítja, hogy 
ma gazdaságilag Amerika kezében van a Föld nagyrésze, amire előbb- 
utóbb következnie kell a politikai világbefolyásnak. Ezért oly fontos 
számunkra Amerika helyes megismerése pedagógiai szempontból is; az 
amerikai nevelés ideálja a gyakorlati érzékű egészséges és élelmes 
jó polgár. Az élet áll az iskola középpontjában. Az elemi oktatásban 
nagy mértékben alkalmazzák a „test"-rendszert. Kétféle „test", az értelmi 
képesség és az előhaladás vizsgálata alapján három csoportba osztják 
a növendékeket (gyorseszűek, normálisak, lassúak) és így elkülönítve 
tanítják. A tehetséges gyermekek 12 éves korukban az új típusú 
„Junior High Schose“-ba mennek, mely 15 éves korukig vezeti őket, 
innen jut egyrészük a „Senior High School“-ba, mig mások különböző 
szakiskolákban folytatják tanulmányaikat. A Junior High Schoolnak 
három ágazata van: General or Academic Course, Commercial Course 
és Industriel Course. A tanítás 18—19 éves korig egész ingyenes 
A december 18-i számban Madarász István pápai kamarás találóan ír 
A betlehemi kisded padagógiájáról. Szerinte a nevelés két főelve az 
Isteneszme és a gyermek. Az isteni Gyermekbarát szózata: „Enged
jétek hozzám a kisdedeket" két igazságot rejt magában: 1. a gyermek 
első útja Istenhez vezet és 2. a gyermeki lélek nagy értékének dicsé
rete. A legfőbb nevelési elv: a szeretet. A jó nevelő fáradságos mun
kájának a jutalma: „aki nevel egy kisdedet, az magát az üdvözítő 
Istent fogadja be." De ugyan az a szelíd lelkű isteni Mester a leg
nagyobb korholás hangján beszél, amikor a rossz nevelőt aposztrofálja : 
„aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, jobb volna annak, 
ha malomkövet kötnének a nyakába . . ."

A Városi Szülők Lapja 1929. évi december hó 15-i számában 
különös figyelmet érdemel Purébl Győző tanácsos cikke a gyermek- 
nevelésről. Hangsúlyozza a szülők gyermeknevelő kötelességét. Kívá
natosnak mondja, hogy Budapesten a kisdedóvók helyett gyermek- 
otthonokat kell létesíteni és az elemi iskolában a napközi otthonokkal 
kapcsolatosan foglalkozni a gyermekekkel. A családi otthonban figyelni 
kell a családi ház rendjére, mert a gyermek lelkére rávetődik a lakói 
képe. Rajta kell lenni, hogy amit a szülői ház és az iskola épít, romba 
ne döntse az utca és a rossz társaság.



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 31

Az Evangélikusok Lapja 1929. évi december hó 15 és 22-i
számaiban Szelényi Ödön beszámol németországi tanulmányútjáról, 
néhány szóval jellemzi az általa meglátogatott intézeteket (Schnepfenthal, 
Bieberstein, Wickersdorf, Breitbrunn, Lindau) és néhány konkrét javas
latot terjeszt elő.

Az Ifjú Évek október 31, november 15, november 30 és december 
15-i számainak általános érdekű cikkei: A reformáció és az ifjúság 
(Raffay S.), Gyóni Géza emlékezete (Oravecz Ö.), A békéscsabai Rudolf 
reálgimnázium (Rell Lajos), Egy szegény magyar mecénás, Repesik 
János (Oravecz Ö.), Bethlen Gábor iskolái (Öravecz Ö.), Nürnbergi 
emlékek (Zelenka Margit), Bach János Sebestyén (Böhm Dezső), Hull 
a levél a virágról (Ruttkay Mikliai Gyula), Dürer Albert (Láng Margit), 
A nyíregyházi ev. leánygimnázium (Weiner Gyula).

A Kálvinista Szemle 1929. évi december hó 2-i száma a ren
desnél is gazdagabb tartalommal jelent meg, mert e szám a folyóirat 
10 éves jubileumára adatott ki. Önérzettel állapítja meg e folyóirat, 
hogy programmja 10 évvel ezelőtt nem volt egyéb, mint a tiszta kálvi- 
nizmus, úgy ahogy azt a 20. század nyelvén hirdetni kell és hogy a 
letűnt 10 év alatt a sok akadály ellenére is nagyon sokat ért el. A 
jubileum alkalmából ezt a mindig gerinces folyóiratot és annak fárad
hatatlan szerkesztőjét: Sebestyén Jenőt mi is tisztelettel köszöntjük.

A Magyar Művelődés 1929. évi május-decemberi számának 
vezető cikke Temesi Győzőtől való és „Cserkészeink angliai jambo- 
reejának nemzeti jelentőségéről" szól. Rámutat arra, hogy a mi nap
jainkban új magyar fiútípus bontakozik ki. Ez nem lehet forradalmi 
a szó „turbulens" értelmében, de új világot hordoz a szívében. A cserkész
nevelés ezeket a kapukat döngeti. A nagy nyári vállalkozás alkal
mával igyekeztek a fiúknak világot mutatni, összehozni őket, bemutatni 
mindazt, ami nemzeti, judiciumot fejlesztcnök benne, egyéni barátságokat 
és levelezést hozni létre stb. Az angliai jamboree legfőbb nemzeti 
vonatkozása az, hogy minden egyes cserkészfiút nemzeti vitézzé tegyünk. 
— Csapodi Vera a leányiskolái fizikatanítás módszertanához szól hozzá. 
Nagyon helyesen mondja, hogy a leányiskolái fizikatanítás módszere 
semmikép sem lehet a fiúiskolákéval azonos, mert más a leány psziché 
és más tanításának a célja. 1. A logika (helyesen logikai gondolkozás) 
nem speciálisan női jellemvonás. 2. A leánygyermek természeténél 
fogva kevesebb gyakorlati érzékkel bír és kevesebb gyakorlati isme
retet hoz magával. 3. Nagyobb érzékenysége miatt élénkebb fantáziával 
dolgozik. Mindent könnyebben megért, ha képhez kötheti. 4—5. Tá
maszkodhatni szorgalmukra és könnyen lelkesülő természetükre. — 
Ütravalójuk ne legyen a számításokon alapuló fizikai tudás, hanem a 
kvalitatív fizikai ismeret.

A Református Figyelő 1929. évi december hó 7-i számában 
Mojsisovich Margit igazgató, „Iskoláink és leánynevelésünk“ címen ír,
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Főleg a társadalmi környezetet rajzolja meg, melyben a mai leány
iskoláknak működniök kell. A magyar nép úgy látta, hogy az iskola 
nem vezette ki a saját miliőjéből és ezért most elégnek tartja a hat 
elemit. A középosztály iskoláztatja leányait, de hányán fognak a végzett 
leányok közül elhelyezkedni ? A református iskolákat nem szabadna a 
V. K. M. jókedvétől függővé tenni. A leányiskolákat fokozatosan 
olyan szervezetbe kellene beleolvasztani, amilyen a diakonissza szer
vezet. Az egész református társadalomnak oda kell eljutnia, hogy a 
református intézményeket Isten alkotásainak tartsa, melyekhez csak 
ápoló, simogató kézzel szabad nyúlnia.

A Magyar Pedagógia 1929. évi november-decemberi számában 
Szemere S. a pedagógia és filozófia viszonyát vizsgálja és megállapítja, 
hogy a pedagógia nem alkalmazott filozófia, hanem a pedagógia autonom 
tudomány, melynek alapja külön értékeszme, a műveltség eszméje. 
Lux Gy. "A modern nyelvi olvasmány és a Kultúrkunde ‘ kérdését 
tárgyalja és az utóbbinak a tanítását, — de a túlzások kiküszöbölé
sével — szükségesnek tartja. Sz. O.

Külföldi lapszemle.
A Revue Uníversítaíre 1929. évfolyamából.
A n g o l és am erikai tanulók címen, a Revue 9. számában egy 

komoly, elfogulatlan angol utazó érdekes összehasonlítást tesz. A kettő, 
úgymond, bár két egy testvér, angol-szász vér mindenik, nem hinné az 
ember, milyen messze esik egymástól legalább egész fiatalon, a felser
dülés zsenge korában. Az első dolog, amin megakadt a szeme és meg
ütközött a lelke Amerikában: a fegyelmező rendszer hiánya, vagy leg
alább is gyönge lábon álló gyakorlata. Otthon, elhagyott hazájában, 
jelenti ki önérzetesen, a rendet, fegyelmet egy kis csapat válogatott ifjú, 
„prefectus, monitor“ néven biztosítja, ők felelősek a tanulók maga
viseletéért s ennek fejében kiváltságos a helyzetük, szinte kiskirályok 
alárendeltjeik között. Rendjén van, vagy nincs, — szavuk törvény 
tekintélyével hat, Ellene nincs fölebbezés. A „deliquensre“, úri tetszé
sük szerint szabhatnak büntetést: a „kormos“-tői 150 vergiliusi verssor 
lekörmöléséig. A hagyomány náluk oly szoros, annyira kötelező, hogy 
a fiúnak, aki rossz bánásmód miatt találna otthon panaszkodni, az apja 
könnyen odavethetné: „Lári-fári, magam is átestem rajta s nem bántam 
meg máig sem." Amerika szabad polgára és ennek gyermekei, akik 
arany szabadságot élveznek mindenkép,. az angol kemény fegyelmezésben 
a középkori zsarnokság maradványait látnák. Míg az angol szemében 
ez az úgynevezett amerikai fegyelem — valóságos „lucus a non lu- 
cendo" és szinte a nevetséggel határos.

Az utazó második észrevétele: az amerikai sportok oly termé
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szetűek, mintha szakszerűen képzett atléták nevelése volna az esz
ményük. A fiúkkal megértetik jó korán, hogy egy kollégium értéke 
legfőkép a football csapata sikerétől függ, hogy a játék lényege tulaj
donkép a nyerés vagy veszteség és hogy egy jó footballista többet ér 
az első diáknál. Az útleíró itt egy kicsit élénkebben, majdnem kímélet
lenül fejezi ki magát, mert tüzeli, bántja az a gondolat, hogy Anglia 
maga nem rég, kicsi híjjá, hogy arra az útra, arra a csalóka csapásra 
nem tévedt, amely Amerikát hovatovább a nemzeti csapás ingoványába 
viszi.

Végül feltűnt a mi vezetőnknek, mennyire el vannak maradva a 
14 éves amerikai fiúk tanulmányaikban az egykorú angol tanulók 
mögött, amely szokatlan jelenség okát ő egyenest az iskolai rendszer 
rovására írja. Értelmesség dolgában mégis, őszintén elismeri, az ame
rikai diák nem enged angol társának; sőt bizonyos mértékig könnyebb 
hajlítani, oktatni, mert nem oly bátortalan, nem zárkózott és a nemes 
hevület, a lelkesedés tüze hamarább kigyullad benne, ha egyszer az 
érdeklődése megvan nyerve és tanárjában inkább barátot lát, mint 
jól felhúzott, szabályszerűen működő gépet.

Egy másik angol, a Revue-nek ugyancsak a 9. számában, az 
az angol iskolák vizsgarendszeré-ről tesz meglepő nyilatkozatokat. 
Az ő vizsgáik, úgymond, a „curriculum academicum", az akadémiai 
jelleg és szellem bélyegét viselik magukon máig. Ennélfogva nem csuda, 
ha az apa azzal a jóeleve kieszelt számítással íratja be fiát a közép
iskolába, hogy a fiú évek múltán az egyetemre kerül majd; valamint a 
gyermek esze is folyton a főiskolák tája felé kalandozik. (Ki merné 
mondani! egész máskép van nálunk ?)

Nos, az ilyen „humanista nimbuszban tetszelgő intézetek, legyünk 
őszinték, nagyon megértek a mélyig ható reformra. Jól illik reájok a 
vergiiiusi so r: Claudite iám rivos pueri, sat prata biberunt. . .

Annak az egyre szaporodó nagy tömegnek szellemi szükségleteit 
(1904-ben 97.698, 1927-ben 400.000-nél több volt a jelentkező), amely 
kapuik előtt mind türelmetlenebbül tolong, nem bírják már kielégíteni. 
És mi a vége ? A tudás, a műveltség jelentéktelen valami — a vizsga, 
a bizonyítvány minden — a világ szemében.

„A vizsgák rendszere a maga egészében nem kívánatos előttünk" 
— jelenté ki nemrég programm-pontul a Labour Part. Sőt azt szeretné 
ez, ha a középfokú oktatáshoz mindenki hozzáférne és az elemi iskola 
elvégzése után a gyermek a tanítója egyszerű ajánlatára bejuthatna 
oda. Mivel pedig a vizsgarendszer mindaddig szükséges rossz szerintük, 
amíg az állam vagy társadalom megköveteli az iskolában szerzett 
ismeretek bizonyítását, — egyes nevelők a különféle vizsgának csak 
részben való eltörlését kívánják, pl. csupán olyan növendékeket köte
leznének rá, akik szabad (liberális) pályákra készülnek ; a nagy tömegtől 
elég lenne egyszerű igazolása annak, hogy ez s ez 4 vagy 6 évig 
járt bizonyos tanfolyamokat s ezalatt kielégítő eredményt tanúsított.

Mások megint ázentül hiszik, eljön majd az az idő nemsoká, 
amikor a vizsga-intézmény a dolog természeténél fogva megszűnik. Az
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1928. év nyarán pl. 55.000 fiatalember jelentkezett iskolai bizonyít
ványért; 20 év múlva ilyen bizonyosan lesz vagy 100.000. Minthogy 
azonban mindenik legalább 8 írásbelit lesz köteles készíteni, ily tömér
dek sok dolgozat elbírálására honnan veszik majd a tömérdek sok 
tanárt? — kérdezik a töprengő jósok. A vizsgák szertelen terjedelme 
és bonyodalmas volta magának a rendszernek összeomlását vonja majd 
maga után.

A Revue tanulságos ismertetést közöl a francia Szülői Egyesü
letek Szövetségének legutóbbi rendkívül népes közgyűléséről, amelyen 
a nemi fölvilágosítás kényes kérdését világították meg több oldalról. 
A felszólalók közt egy orvos apa azokkal az erkölcsi, lélektani és 
szervezeti zavarokkal számolt behatóan, amelyeknek a fiúk könnyen 
ki vannak téve, mikor némi nemi tájékoztatást, magukra hagyva, osztály
társaiktól, vagy éppen, ami legkevésbé kívánatos, a háztartási alkal
mazottaktól nyernek.

Mindazáltal azt se gondoljuk, teszi hoszá, mintha a tudományos 
színezetű, iskolai együttes beavatással célt érnénk. Ilyenkor ugyanis 
szándéktalanul vagy nagyon sokat, vagy nagyon keveset mondunk. 
Aztán ifjú hallgatóink felfogását s magyarázatait sohasem tanácsos el
lenőrizetlen hagyni. Szerinte egyedül a szülők tiszte és főfő érdeke 
gyermekeik ily irányú kioktatása, egyedül nekik van módjukban e 
célból a legalkalmasabb pillanatokat és hangulatot megválasztani, egye
dül ők vannak oly szerencsés helyzetben, hogy alkalomadtán meg
ismételhetik, fokozhatják és mindenekfelett egyénivé tehetik, jóindulat
sugallta, szívből jövő, szívhez szóló leckéiket.

A majdnem ezer főnyi lelkes közönség zajos éljenzés közt mon
dotta ki egyhangú határozatát, amely szerint ez a kényes természetű 
eszméltetés lehetőségig mindenkor a családi körön belől történjék. 
Mindamellett az egészség- és embertannak koronként szinte maguktól 
kínálkozó tanulságai az iskolában kiaknázatlanul egyáltalán ne marad
janak. A vezér-könyv a szülők kezében! Ennyi a főkívánalom. Hogy 
azonban a szülők gyermekeiket kellőkép felvilágosíthassák, előbb 
maguknak kell jórészt felvilágosíttatni, máskép világosságot sem áraszt
hatnak a sötétben tapogatódzók felé. Azért szakorvosok, tanárok 
kérendők fel, tartsanak minél többször, minél több helyen ide vágó, 
komoly, épületes előadásokat.

(Mezőtúr) Fejér Lajos.

Megjegyzések.
1. Miért mostohagyermek a leánykollégium ? Minthogy tan

ügyi körökben sem akarnak az 1926. évi XXIV. törvénycikkben léte
sített leánykollégiumról tudomást szerezni, az állam maga sem állított 
egy kollégiumot sem, s csupán az evangélikus egyház létesített egyet
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Budapesten, e típus létjogosultságát elméleti alapon megállapítani nem 
lehet. Már a múlt számban felelt a szerkesztőség Muraközy Gyula 
cikkére, itt csak tényeknek felsorolására szorítkozunk, melyek a pesti 
kollégium létjogosultságát igazolják. Nem mindenütt alkalmas a hely 
ilyen típusú iskola létesítésére (mint ahogy gimnázium sem mindenüvé 
való!), de ez viszont nem bizonyítja azt, hogy e típus felesleges. 
A pesti kollégiumnak most hat osztálya van, ezek közül a helyszűke 
miatt csak egy párhuzamos, bár a növendékszám többet is kívánna. 
E hat osztályban van 305 tanuló; ezek vallás szerint: 150 evan
gélikus, 70 református, 1 unitárius, vagyis 221 protestáns; ezeken 
kívül 48 katolikus és 36 izraelita tanulója van az iskolának. Olyan 
magas létszám és olyan vallási statisztika ez, amelyre pesti intézet 
joggal lehet büszke, s amely azt is igazolja, hogy nem a gazdagok 
iskolája, mert akkor a vallásarány más lenne, hanem a középosztályé, 
mely azonban az érettségi képesítő erejében bízva adta ide gyermekét.

Sorainkkal nincsen más célunk, csak azt kérjük, hogy legalább 
a protestáns tanárság vegye tudomásul e tényeket és a rosszul étesültek 
váljanak jól értesültekké. Ez az új típusú iskola fejlődésének segítségére 
lesz, amiből bizonnyal haszna lesz protestáns tanügyünknek. B. D.

2. Milyen hatással lesz ci nyolcosztályú elemi felállítása a 
középiskolára ? Röviden igy felelhetünk: emelni fogja a népességét.

Ez az első pillanatra paradoxonnak látszik. De be fogjuk bizo
nyítani, hogy logikusan lehet ezt a következtetést levonni.

Mindenekelőtt megállapítjuk, hogy úgy a községekre, mint a fele
kezetekre nagy terhet fog róni a nyolcosztályú elemi. Több tanító, több 
tanterem, több munka. Ez pénzbe kerül. A  szülőkre, főleg a falusiakra 
is nagy teher lesz. A gazdálkodó szülő felcseperedő gyermekének ha
marosan hasznát tudta venni a ház körül, majd a gazdaságban. Míg 
kicsi, addig láb alatt volt; napközi otthonnak jó volt az iskola a gyer
mek számára. De sokszor hallottuk: Csak kezdődne már az iskola, ne 
lennél már láb alatt itthon! Hanem amikor már 10—12— 14 éves lett 
a gyermek, bizony a mesternek ugyancsak a sarkára kellett állni, hogy 
a gyereket küldjék a mindennapos iskolába. Ekkor meg ilyeneket hal
lottunk: Minek járna az iskolába, szerető kell már annak!

Ma, a szigorú, közigazgatásilag jól megszervezett iskolázás idején 
mit tapasztalunk? Pl. 3000 gyermeket kell beiskolázni egy községben. 
A 3000-ből önként megy 2000, felszólításra 500, büntetésre 500. Ez az 
arány. Ha 12 éves elmúlt, 15-ig ismétlőbe kell neki járni. Ez alól igen 
szeretnek a szülők, tanulók kibújni. Beiratkoznak pl. a polgáriba, az
után kimaradnak. Ilyen trükkel élnek. Természetesen itt a középiskola 
segédkezet kell nyújtson az elemi iskolának. Az ilyeneket be kell 
az elöljáróságnak jelenteni.

Ha azonban az elemi nyolcosztályú lesz, akkor a szülők jó része 
így gondolkozik : Ha már tovább kell járni a gyermekemnek az elemibe, 
célszerűbb, ha ugyanazon éveket a középiskolában tölti el. Legalább 
meglesz a 4 középiskolája. S még ha áldozatba kerül is, iskoláztatni
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fogja a gyermekét. Legalább így a leventétől is megszabadul. Az ipari 
pályára lépők pedig így okoskodnak : Ha négy osztályom van, nem 
igen kell járnom sem ismétlőbe, sem tanonciskolába. A  mester, aki 
eddig inast azért nem vett fel szívesen, mert a tanonciskolával, leven
tével, vallásoktatással, templommal nagyon igénybevették a tanulóját, 
ezután 4 középiskolás tanulót fog felvenni, mert mentesül a tanonc
iskolától, ha a leventétől nem is. így találkozván a szülő és iparos
mester érdeke, megint a középiskola lesz túlságosan igénybevéve. És 
pedig jórészt nem tanulni vágyó, hanem oda nem való elemekkel. Még 
jó olyan helyeken, ahol polgári is van. Az ilyen időt nyerni akaró 
egyének oda menekülnek. De ahol a középiskola magában van, ott 
rányomakodnak súlyukkal, számukkal e tudósképzést szolgáló isko
lára. Még azt sem fogják bánni, ha ismételniük kell, mert ha vélet
lenül kimaradnak, a törvény eddigi rendelkezése értelmében nyomban 
feléled a mindennapi iskolába járás kötelezettsége rájuk nézve. Inkább 
ismételni fognak. Hogy ez milyen teher lesz a középiskolára, azt még 
előre nem is sejtjük.

Arra ritkábban lesz példa, hogy a nyolcosztályú elemiben jól 
végzettek lépjenek be a középiskolába. Ne ámítsuk magunkat azzal, 
hogy mindig az iskola jó híréért keresik fel az intézeteket a tanulók. 
Nagyon jól vannak ők informálva az egyes iskolákról. Mindig a köny- 
nyebb boldogulást keresik. Ez esetben is így lesz. Gulyás József.

Egyházi és iskolai hírek.
Pőcz János. A magyar ref. tanügynek érdemes munkása ; Pőcz János, 

a békési reálgimnáziumnak nyugalmazott tanára költözött 
el az élők sorából m. é. december hó 26-ik napján Budapesten. Hosszú sikeres 
tanári szolgálat után vonult nyugalomba 1920. szept. 1-én és tért vissza szülőhelyére: 
a veszprémmegyei Balatonkenesére, hogy a nyugalomnak napjait az annyira sze
retett Balaton mellett épült hajlékában töltse, kedvenc tudományának, a bölcsészei
nek szentelve minden idejét. A.z elköltözött kiváló tanár 1859. február hó 9"én szüle
tett, középiskolai tanulmányait a pápai gimnáziumban végezte, itt szívta magába a 
filozófia iránti szeretetet és a nagy nevű tanárok nemes példája itt érlelte meg 
benne az elhatározást, hogy maga is tanári pályára lép. — A budapesti tudomány- 
egyetemen készül a jövendő pályájára, történelmi és filozófiai előadásokat hallgat ; 
1884. jan. 3-án ezen szakokból nyer tanári oklevelet, később a latin nyelv tanítá
sára is szerez képesítést — Mint okleveles tanár tölt egy esztendőt a rákospalotai 
Szabó Alajos-féle magángimnáziumban, majd egy évet a pápai ref. főgimn,-ban és 
1886. aug. 15-én választja meg a békési ref. gimn. fenntartó testületé ezen iskolá
hoz rendes tanárrá. Egész életét az iskolának szentelte, azért dolgozott, fárado
zott, ez volt az ő családja s midőn a tényleges tanári szolgálattól megvált, mint a 
kenesei ref. egyház presbitériumának tagja munkálta annak javát. Az életerős fér
fiú szervezetét ezelőtt kétesztendővel allatomos betegség támadta meg, amely akkor
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nem tudott diadalmaskodni felette; az elmúlt esztendő karácsonyi ünnepei előtt 
azonban ismét felújult és amidőn műtét végrehajtása végett Budapestre vitette magát, 
a megejtett vizsgálat azt állapította meg, hogy élete már csak pár órákra terjedhet. 
Porlandó részei m, évi december hó 28-án adattak át az anya földnek Balaton
kenesén. — Lelkiismeretes tanár volt, aki növendékei iránt atyai jóindulattal visel
tetett, a sokszor ridegnek és zárkózottnak látszó külső olyan meleg szívet takart, 
amely szeretettel vette körül a gondjaira bízott ifjúságot. Egykori tanítványainak 
nagy serege bizonyára mélységes megilletődéssel veszi tudomásúl, hogy a szavak' 
ban lukar, de a hozzájuk való szeretetben annyira bővelkedő tanár úr elköltözött 
az élők sorából. Azoknak a tanítómestereknek soréba tartozott, akikről a próféta így 
szól : „Fénylenek mint az égnek fényessége és akik sokakat az igazságra visznek, 
miként a csillagok örökkön örökké fénylenek." Áldott az emlékezete!

K ö r b e r  T iv a d a r .

I Thürzóbányai Elischer Gyula d r .l a Rönt8en Therápia egyik úttörő
------------------------------------ -------------- bajnoka, a debreceni Tisza István

tudományegyetem ny. r. tanára életének 54-ik évében elhunyt. Dec. 19-én helyezték 
örök nyugalomra a Budapesti Kerepes-úti temetőben. * I

a dunéninneni ev. egyházkerület felügyelője, 
a felsőház tagja, a magyar ev. egyház vezető 

alakja és jótevője hosszas szenvedés után elhunyt. Jan 1-én temették nagy részvét 
mellett.

I Szánthó János I a csúrg°i ref. reálgimnázium ny. tanára f. hó 9-én, 74
------------------------ i éves korában elhunyt. 39 évig működött mint tanár,

kiváló szaktudással és buzgósággal. F. hó 11-én temették el Csurgón. Áldás 
emlékére.

Protestáns tanulókat kötelez a gödöllői r. kath. premontei főgimnázium 
igazgatósága, amint a Lelkészegyesületben olvassuk, hogy minden reggel r. kath. 
istentiszteleten résztvegyenek, hogy misét hallgassanak. A gödöllői r. kath. premontrei 
főgimnáziumnak 80 evangélikus és református tanulója van. Ki a nagyobb bűnös ? 
Az igazgatóság-e, vagy azok a protestáns vallású szülők, akik ezt tűrik ?

A k ik tő l  le g tö b b e t  e lv e t t  a  so r s  — a z  á r v á k tó l  — a p á t, a n y á t ,  a d ju n k  n e k ik  a  

le g k e v e s e b b e t : p á r  fillér t. V e g y ü n k  á r v a b é ly e g e k e t

Új jogakadémiai tanárok. A kecskeméti ref. jogakadémia dr. Kacsóh Bálin
tot rendkívüli, dr. ifj, Boér Eieket pedig rendes tanárrá választotta.

V á jjo n  s z e g é n y e b b  len n e-e  a z  e g y h á z ,  h a  h a v i 1—2 p e n g ő t  á r v a b é ly e g r e  

f o r d í ta n a  ? . . .  .

Országos Evangelizáló Diákgyűlés lesz Budapesten 1930 január 31-től 
február 2-ig. Jelentkezési határidő jan. 20. (Budapest IX. Család-utca 8—1. a.)

Schneller Károly dr.-t, miskolci jogakadémiai tanárt a Magyar Külügyi 
Társaság francia nyelven megjelent statisztikai tanulmányainak elismeréséül tagjai 
sorába választotta.

Lándori Kéler Zoltán dr.
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A Lantos r. t. kiadásában megjeleni Literatura c. havi folyóirat január else
jével beleolvadt a Lantos Magazinba. Szerkesztője ezentúl is Supka Géza.

Nem gondolja, hogy talán sóját gyermekeit támogatja az árvabélyegakcióval ?

A z  ágostai hitvallás kiadásának (1530) négyszázéves jubileuma alkalmából 
nagyszabású ünnepségek lesznek Németországban júniustól októberig. „A kincses 
Augsburg“ címmel renaissance emlékekből álló kiállítás nyílik meg és vele egyide
jűleg reformációi kiállítás. A tkpi ünnepségek jun. 14'től junius 25‘ig tartanak. A 
főünnepség június 22-én lesz. Az ünnepségek folytatódnak szeptemberben, mikor is 
(9—25-ig) Luther-hetet tervez a rendezőség díszelőadásokkal és hangversenyekkel 
és ekkor ülésezik az általános Ev. Luheránus konferencia is.

Vallástanári konferenciát tartottak f. hó 13—14"én Budapesten a ref. vallás
tanárok és hitoktatók lie. Rácz Kálmán elnöklete alatt. Előadásokat tartottak: 
Csűrös István, Pap Géza, Balázs Győző, Kiss István, dr. Juhász Vince, dr. Nagy 
Sándor és dr. Somogyi József.

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület pénztárába befolyt díjak nyugtásása. (1929 
dec. 6-tól 1930 január 10’ig.

I. Tagsági díjra: Pápa nőnevelő 74, Nagykőrös g. 108, Nagy Vilmos 6, Debre
cen leányg. 120, Kisújszállás 102, Imre Sándor 4, Faragó Bálint Bp. 6 P.

II. TGyNA-ra: Pápa nőnevelő 43P88, Miskolc leányg. 1034 88, Debrecen 
leányg. 1254 40, Kunszentmiklós 560, Kisújszállás 56672, Hajdúnánás 470 40 P.

III. Prot. Tanügyi Szemlére: Pápa nőnevelő 40, Nagykőrös tanári kar 30,
egyház 50, Debrecen leányg. 40 P. Jakucs István pénztárnok.

Az evang. tanáregyesület pénztárába 1929 szept. 3-tól dec. 20-ig a követ
kező összegek érkeztek :

I, Tanulók utáni járulék az 1929/30. tanévre : Budapesti gimn, 224 80, buda
pesti leánykollégium 136, nyíregyházi leánygimn. 100, soproni tanítóképző 54'80. 
szarvasi tanítónőképző 70'80 P,

II. Tagdijak 1929-re: Dr. Horváth Károly, dr. Jánossy István, dr. Losonczi 
Zoltán egyenként 4, dr. Kerecsényi. Dezső 2, miskolci tanítóképző 6 tag után 24, 
1930-ra : nyíregyházi leánygimn. 14’ fag után 56 P.

Dr. Losonczi Zoltán ev. tanáregyesületi pénztáros.

Pályázat. Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága 
pályázatot hirdet a Tanárok gyermekeinek Nevelési Alapjából a f. 1929—30 tanév
ben kiosztandó nevelési segélyekre. Folyamodhatnak mindazon református közép
fokú tanintézetekben (fiú- és leány polgári iskola, tanító- és tanítónőképző intézet, 
fiú- és leány human- és reálgimnázium) alkalmazott tanárok bármely közép- és 
felsőfokú iskolában (fiú- s leány polgári iskola, tanító- és tanítónőképző intézet, 
fiú- és leány humángimnázium, reálgimnázium, felsőkereskedelmi iskola, reáliskola, 
theológiai akadémia, egyetem) tanuló, legalább jó osztályzatú gyermekei, amely 
tanintézetek a Tanárok Gyermekeinek Nevelési alapjára a református egyetemes 
konvent által minden egyes tanuló után megállapított díjat az egyesület pénztárába 
minden év január 1-ig pontosan befizetik. A befizetés elmulasztása az illető tanin
tézeti tanárok gyermekeinek a segélyből leendő kizárásét vonja maga után. Tanári



'T  7  " . rt ó  • . -v V ' O?

PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 39

pályára készülő tanulók a folyamodók közül első helyen jönnek tekintetbe. Az 
egyetemes konvent 1927. évi 120. sz. határozata alapján azoknak a tanulóknak, 
akik szüleik lakóhelyén folytatják tanulmányaikat, csak kisebb mértékben adható 
segély a nevelési alapból.

A folyamodványok a Tanáregyesület elnökségéhez (Debrecen, ref. gimnázium) 
küldendők. A folyamodványra szolgáló nyomtatványok postabélyeg beküldése 
mellett a pénztárnoknál, Jakucs István ref. gimn. tanárnál kaphatók,

Pályázati határidő: 1930. február hó 15.
Az 1929. október hó folyamán a konvent által tanulmányi ösztöndíjra felvett 

tanárgyermekek természetesen nevelési segélyben nem részesülhetnek. Azonban ők 
is tartoznak félévi értesítőjüket, vagy indexmásolatukat beküldeni, mert addig az 
ösztöndíj második félévi részletét nem kapják meg.

Debrecen, 1930, január hó 13.
Az Orsz. Ref Tanáregyesület Elnöksége.

Szerkesztői üzenetek.
Az igazgató kartársakat ismételten felkérjük, hogy intézetük el

halt tanárairól minden felszólítás nélkül küldjenek be hozzánk rövid 
nekrológot.





PROTESTÁNS

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET 
É S AZ O R SZ Á G O S ÁG. HITV. E V A N G É L IK U S  
T A N Á R E G Y E SÜ L E T  HIVATALOS K Ö ZLÖNYE.

FŐSZERKESZTŐ:

BORSOS KÁROLY.
FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZELÉNYI ÖDÖN.

MEZŐTÚR—BUDAPEST.

TANÜGYI SZEMLE.
' i ’,*.’ -.-



A szerkesztő bizottság tagjai •
Ref. részről: S. Szabó József, Ravasz Árpád, dr. Bessenyei Lajos. 
Ev. részről: dr. Böhm Dezső, dr. Mohr Győző, dr. Szigethy Lajos.

Megjelenik évenként 10 füzetben.
Előfizetési díj egész évre 6 P. Egyes szám ára 1 P.

A z ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

Kéziratok a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), vagy a felelős szerkesztőhöz 
(Budapest, IV., Veres Pálné utca 367) küldendők; könyvek és 
cserepéldányok a felelős szerkesztő címére.

Kiadóhivatal: Fejér Lajos Mezőtúr, ahová az előfizetési dijak és 
reklamációk küldendők; a tanárkari és fenntartótestületi járulékok 
azonban egyenest a tanár egyesületi pénztárakba irányitandók.

exs

T a r t a l o m .
Az iskola, közönség, tanár és tanítvány. S. Szabó József. — 41
Lehr Albert emléke. Losonczi Zoltán. — — — — — — 45
Az ismétlések. Barcsai Károly. — — — — — — — 49
Maradjunk a régi mellett. Vitéz Réz Henrik. — — — — 51
A stilisztika tanításának kérdéséhez. Péter Zoltán. — — 52
Állásunk védelme. Szeremley Béla. — — — — — — 54

Hazai és külföldi irodalom.
Kundt Ernő: Az angol regény mesterei. 55. — Bruckner Győző: 
Ferenc Ferdinánd trónörökös magyarországi politikai tervei. 56. — 
Zsedényi Ede: Miskolc szellemi élete és kultúrája. 57. — Az Or
szágos Református Tanáregyesület évkönyve az 1928—29. tanévről. 
58. — Dr. Törös László: Német kísérleti iskolák és iskolaügyi kísér
letek. 58. — Perlaky Lajos: Korunk sportőrülete. 59. — 125 esz
tendős mérföldkő. 60. — P. Gulácsy Irén: Fekete vőlegények. 61.

Külföldi lapszemle.
Revue Universitaire. 63.

Megjegyzések.
1. Üj középiskolai reform. 66. — 2. Hogyan képezze magát tovább 
a földrajz tanára? 67. — 3. Tájékozatlanság. 69.

Egyházi és iskolai hírek.

Új könyvek.



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 41

Az iskola, közönség, tanár és tanítvány.
Az iskola, érthető okból, mindig egyik főtárgya volt és lesz is a 

kritikának. Ellene „mindegyre zúg, nem szűnt meg a panasz.“ A taná
roknál amint Arany írja:

Kedv, ifjúság, erő, szellem, vagyon 
Ma is gyakorta mindhiába vesz . . .
Kit e pályára Isten átka sodrott,
Szívvérit ontsa bár, mint pellikán,
Hálátlanságot növel magának.

Különösen a középiskola és tanárai állanak a támadás célpont
jában. Társadalom, időszaki sajtó, hivatalos és nem hivatalos konferencia, 
sőt még az írók is egyaránt bőven és gyakorta foglalkoznak dolgaival 
s nem egyszer teszik gúny, éle és karikatúra tárgyaivá. Ne gondoljunk 
mindjárt önző érdekre és rosszakaratra, pl. a szüleközönség részéről, 
hanem ismerjük el, hogy annak a nyilvánosságnak, amellyel az iskola 
ügyeit, főleg mondom a középiskoláét, hozzá nem értő emberek is per 
longum et latum tárgyalják, lehet jószándék is az indító oka. Mert 
hiszen a középfokú iskolákból kerül ki jórészben a nemzet intelligen
ciája, az a réteg, amely a magasabb és alacsonyabb műveltségűek 
között állva a maga tanultságával, józan gondolkodásával és jellemével 
hatalmas konzerváló ereje az államnak és a nemzetnek. Ha tehát ezért 
a középosztályért s ennek helyes neveléséért aggódó lélek vezeti a 
kritikusokat, akkor még a dillettantismust . is meglehet, sőt megkell 
nekik bocsátani. Még az sem ítélhető el, ha az iskola működését, az 
élettel való viszonylatban tekintve, teszik többen szóbeszéd tárgyává, 
Elvégre el kell ismernünk és méltányolnunk a non scholae, séd vitae 
discimus szállóigének a jogosultságát s a nyilvános tanintézetek nem 
vonhatók el a nyilvánosság ítélőszéke elől.

Hogyha pusztán az élet realitásainak szempontjából vizsgáljuk a 
középiskolai tanítást és nevelést, sok fogyatkozást találunk benne, az 
nem kétséges előttünk. Megértjük, ha emiatt zúg a dilettánsok panasza, 
sőt még meg is szívleljük a panaszt, mert hiszen a szakembereknek 
is az a törekvésük, hogy a középiskola egyéb céljainak veszélyeztetése 
nélkül a tanítást és nevelést, lehetőleg, összhangzatba hozzák az élet 
követelményeivel. D e. . .  és itt a baj...  a legtöbben nem gondolják 
meg, hogy a középiskola nem nevelhet pusztán a gyakorlati életnek, 
hanem alapot kell vetnie a felsőiskolai képzésnek is, Ha ezt elmulasztja, 
vagy nem teljesíti megfelelő módon, akkor kész a különböző akadé
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miák és egyetemek lesújtó kritikája. Látnivaló dolog tehát, hogy a 
középiskola helyzete nem könnyű s valósággal két malomkő között 
őrlődik. Sok mindent mond és fed az az általános képzés, amibe a 
középiskola célját beleszorítolták s amit sokan nem értenek meg, vagy 
nem akarnak megérteni.

Éppen nehéz helyzetére tekintettel inkább jóakaratú segítséget, 
mint gáncsot várna minden tényező részéről. De ha már ezt el nem 
érheti, komoly és alapos kritikát kér, nem játékos gúnyt, kipellengé- 
rezést, könnyelmű és frivol elbánást. Olykor valóban bántó figura, 
paródíkus alak, ahogy egy egy tanár regényben vagy színműben a 
nyilvánosság elé kerül. Az iskola szellemét, rendszerét, irányát, mód
szerét, fegyelmét, nevelésének egész körét sértő éllel vagy kacagtató 
színezéssel viszi világ elé egy-egy ügyes toll. A legtöbbször úgy sze
repel az iskola, mint a megrögzött vaskalaposság, üres formalizmus, 
elavultság, ósdíság, ügyefogyottság melegágya, ahonnan csak úgy árad 
a dohos szag. Hát jó, ne hivatkozzunk a Horatius Ars poeticájára, 
mert azon — úgy-e bár — már túl vagyunk, elavult valami, noha a 
régiektől is sokszor tanulhatunk, de hivatkozzunk az ars honorificandi-va, 
amellyel az író tollának és lelkiismeretének tartozik. És tartozik 
nemzetének, mert a magyar iskolának és munkásainak torzvonásokkal 
való karikatúrázása a magyar nemzetre is lealacsonyító. Micsoda neve
lést adhatnak, ízlést, erkölcsöt, műveltséget, tudományt terjeszthetnek 
ilyen elmaradott, gyarló iskolák, gyámoltalan, selejtes vagy nagyképű, 
szeretetlen, nem ritkán nyers és durva tanáraikkal I Tessék csak ezen 
gondolkozni I Nemde minden ferdítés és torzítás a magyar társadalom 
és nemzet elevenébe vág? Erre már nagyon okosan máshol is rámutattak.

Igaz, az iskolának még forrongásban lévő, meg nem ért növen
dékei általában sok rossz viccet faragnak reá, sok gúnyt űznek belőle 
is, tanáraiból is. Ez így volt ősidők óta és igy lesz a világ végéig. 
Ezt tűrni kell, de nem is veszedelmes. Az ifjúság túláradó kedve, 
játékos temperamentuma hozza magával. Nevetésre késztő inkább, mint 
bántó. Az élet legtöbbnyire lehántja az ifjú lélek vad hajtásait s utóbb 
már megkomolyodva nem nevethető médiumot, hanem kedves, áldásos 
alma matert lát az iskolában, édes emlékekben fürdik meg, ha reá 
gondol, hálás az általa nyújtott szellemi adományokért. A tanárok képe 
is a múltból maradt, lágy, szelíd mosolyon át mint az édes, jó apjáé 
magasodik fel előtte. Ez az emberi kor és az élet sorja. Látható jelei 
most az alma materek körül egymásután alakuló diákszövetségek, amelyek 
mind élő bizonyságai a tanítványí ragaszkodásnak és hálának.

Hanem hát azt mondják, hogy mégis csak bajnak kell lenni az 
iskolában, mert a legkiválóbb elmék nem érzik jól benne magukat, 
összeütközésbe jönnek tanáraival, tantárgyaival, rendtartásaival, törvé
nyeivel. És itt a régi, nagyhírű protestáns iskolákból hoznak fel példákat 
mintegy annak az illusztrálására, hogy bizony a homlokukon ragyogó 
fény nem homály nélküli, Lám Bayer János pasquillust gyártott az 
eperjesi iskola rektorára; Márton Istvánt Debrecenben a sedes scho- 
lastika elé állították s majdnem kicsapták az ifjúság nevelésének, kemény
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bírálata miatt; Vay Miklós, a hírneves tábornok, a nagy báró Vay 
Miklós apja, — ahogy Kazinczy írja — „elszökött Patakról, mert 
praeceptora Cellarius Vocabulariumából kínozta“, a Csokonai és Kossuth 
esete közismert; Arany elhagyta Debrecent, sőt Tompa is elkeseredve 
ment ki Patakról egy időre falusi praeceptornak. Vannak újabb és leg
újabb esetek is, de ezekről most még hallgat a krónika, illetve kritika. 
Ezeket majd a későbbi nemzedék vagdossa szegény iskolák fejeihez. 
Hogy hát nem okulnak, nem haladnak, el vannak maradva 200 vagy 
Isten tudja hány száz esztendővel.

De álljunk csak meg egy szóra! Az iskola tömegekkel dolgozik, 
tehát a közös tanítást és nevelést a communitas praedagogicat kell 
szemelőtt tartania, ahogy azt Quintilianus óta minden iskolai nevelő
mester hangoztatja. Az iskolában háttérbe kell szorulnia az egyéniség 
szempontjának a közösség, a societas, a solidaritas szempontjai mellett. 
Minél népesebb az iskola, annál kevésbbé adhat egyéni nevelést. Az 
előbb említett iskolák pedig évszázadok óta túl voltak és vannak 
növendékekkel zsúfolva. De ha még 40-re, vagy annál kevesebbre 
korlátozzuk is osztályonként a tanulók számát, a nagy elmék, a geniek 
akkor sem nyernek az iskolában nekik megfelelő nevelést és szelle
müknek kielégülést. Mért ők valami magasabb, valami különlegesebb 
tanításra és fegyelmezésre vágynak. Csokonairól írja praeceptora, Márton 
József, hogy „az az igen különös természet volt benne, hogy erőltetni 
a tanulásra sohasem lehetett, sőt még a leckék járásában is egész 
szabadságot szeretett volna". Az ilyen sohasem szorítható bele az 
iskolai fegyelmezett tömegnevelésbe, az iskola reá nézve, az Arany 
Bolond Istók-ja szerint, csakugyan „taposó malom".

S mindig valami olyanért sovárog,
Mit nem tanítnak a tudós tanárok.

És tegyük hozzá, nem is taníthatnak, éppen a nem egyéni, 
hanem természetszerű, iskolai, szociális nevelésnél és tanításnál fogva. 
A lángelmék különleges eseteiből tehát az iskola, annak rendszere és 
tanárai ellen fegyvert kovácsolni nem lehet. Ezeket az iskolában meg 
nem férő lángelméket a formális iskolai nevelés kereteibe beleszorítani 
sohsem lehetett, mert őket tehetetségük és a dicsőség szomja más utak 
és célok felé viszi. Többen közülök iskolai reformvágytól égnek és ha 
alkalom adódik nekik, nagy dolgokra képesek. így lett Bayer János 
az eperjesi főiskola megalapítója és szervezője, Márton István a pápai 
főiskola regenerátora és újabb virágzási fokára emelője, d e . . .  nagy
súlyú, felelős állásba jutva, ők is szigorú iskolai tömegtanítást és 
fegyelmet követeltek. Mert hát ez nem lehet másképpen.

De még tovább mennek némelyek annak a kimutatásában, hogy 
a magyar középiskola hosszú idő óta nem felel meg hivatásának. Az 
irodalomtörténet elhúnyt legnagyobbjainak tanúságtételére hivatkoznak. 
Idézik műveiket, amikben az iskolai tanításról és életről éppen nem 
elismerőleg nyilatkoznak. Ezeket már — mondják — nem az ifjúi 
meggondolatlan hevület, csapongás és szertelenség vezeti, mert hiszen
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amiket megírtak, sokszor már ősz fejjel írták, tehát az ő tanúságtételük 
már teljesen megbízható. Felsorakoztatják a protestáns iskolák ellen 
Bessenyeit, Aranyt, Jókait, Mikszáthot, de felhozhatnák még Kazinczyt. 
Kölcseyt, Petőfit és másokat a legnagyobbak, a legkiválóbbak közül. 
Hát, kétségkívül, ezeknek iskolákat és tanárokat illető följegyzései, 
intézményeket és személyeket jellemző vonásai in se súlyosan esnének 
a latba, ha két dolgot nem kellene figyelembe vennünk. Először, hogy 
ők is lángelmék, tehát ami, iskolai életükben, genialitásuk torzító priz
máján át lelkűkbe nyomódott, az újul fel, mint emlékezet írásaikban. 
Másodszor, hogy a poetica licentia színei élénken virítanak írói palet
tájukon. Arról azonban már értekezést kellene írni, hogy mennyiben 
vehetők a költők rajzai a valóság képeiül, amit itt nem tehetünk. 
Csak arra mutatnak rá, hogy pl. Arany Bolond Istókja önmagának is, 
a debreceni kollégiumi nevelésnek is satírája és nem sententiája. 
Tévednénk, ha ennek vennénk. A Petőfi „sok szamár professzor‘‘-a 
örök sérelem volna, ha nem a költői pajzán humort látnánk csillogva benne.

Azután azt ne higyjük, hogyr a nagy szellemek csak a magyar 
iskolában és iskolával elégedetlenkedtek és elégedetlenkednek. Sza
kasztott így volt és van ez a művelt nemzeteknél mindenütt, amiből 
némi megnyugvást és vigasztalást meríthetünk. A német iskolák példa
kép állanak előttünk a reformáció óta. Es nézzük csak, mit mond mégis 
az ottani tanításról a genialis Geothe emlékirataiban (Aus meinem 
Leben): „Gyors felfogás, feldolgozás és megtartás által nagyon hamar 
kinőttem az iskolai tanítás alól, amelyben minden alap nélkül részesí
tettek a tanárok. A grammatika iránt ellenszenvet éreztem, mert tör
vényeit önkényeseknek találtam, a szabályok a sok kivétel miatt nevet
ségesek voltak előttem. Volt nekünk egy geográfiánk versekbe foglalva 
unalmas és nevetséges rímekben (mint a mi Hármas Kis Tükörünk) pl.

Ober-Issel viel Morast 
Macht das gute Land verhasst.
(Felső-Issei egy sárfészek,
Megutálod az egészet.)

A közös tanulás nem segített elő a haladásban. A tanárok slend- 
riánsága és neveletlensége, tanulótársaímnak sokszor tapasztalt rossz
indulata nyugtalanságot, haragot és zavart okozott nekem a fogyatékos 
tanórákon. A fiatal embereknek olyan ünnepélyesen merev Cornelius 
Nepos, a nagyon szép és könnyű, de a prédikációk és vallásórák 
által triviálissá fett újtestamentum, Cellarius és Pasor nem tudtak érde
kelni, ellenben az akkori német költők olvasása folytán úgy rajtam, 
mint társaimon bizonyos rímelési és versírási düh vett erőt. Engem 
már régebben elfogott.“ íme, ennél nem kell eklatánsabb bizonyíték, 
hogy egy genialis költői lélek mimódon és miért nem érzi magát jól 
az iskolában s miért elégedetlen annak tanításával!

De Goethe mégis szolgál mindazoknak, akik az iskola dolgaiba 
avatkoznak, egy nagyon megszívlelendő tanítással. Elítéli a paedagógiai 
dilettantismust. Mint írja, akkor (de hát mikor nem ?) ez a dilettantis-
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mus virágjában volt Németországon. Az iskolához és a tanításhoz 
mindenki értett és boldog-boldogtalan foglalkozott vele. „De, — ahogy 
megjegyzi, — mig az emberek a nevelésben a jobbat keresték, el
feledték, hogy minden tanítás fogyatékos, amit nem hivatásos tanerők 
végeznek." Áz iskola és a tanítás tehát mégsem res omnium, hanem 
hivatalos és hivatásos egyének ügye. A magyar iskolának, itt első- 
renden a középiskolának, lehetnek és vannak is gyengéi és hiányai, 
de hogy struccmódjára orrát a homokba dugta volna és észrevétlenül 
száguldanának el felette a korok, évtizedek és évszázadok, azt még
sem lehet állítani. De nevetség és gúny tárgyává sem lehet tenni 
t rnáraival együtt, mint valami ostoba fajankót. A helyes utat, módot 
és célt, bizonyára megtalálja és derék nemzedéket nevel minden téren 
a köz szolgálatára, mintahogy cselekedte a múltban.

S. Szabó József.

Lehr Albert emléke.*
Az iskolai Toldi magyarázat megjelenésének 

ötvenedik évfordulója alkalmával.

Szinte nehéz még annak az elképzelése is, mennyire gazdag a mi 
magyar nyelvünk. A szavak, szólások kifogyhatatlan sokasága áll ren
delkezésünkre. Mondatszerkezeteink is rendkívül változatosak. A nyers 
nyelvi anyaghoz pedig véghetetlen finomságig kapcsolódnak a jelentés
árnyalatok. Ez a nagy gazdagság azonban nagyon is szétoszlik. Minden
kinek csak egy rész jut belőle, amely műveltség, foglalkozás, lakóhely 
és különféle egyéb körülmények szerint más és más.

Lehr Albert kivételes tehetségével szinte magába fogadta a mai 
magyar nyelvnek csaknem egész gazdagságát. Müveit olvasva valóban 
nem tudjuk, mi kösse le inkább csodálatunkat. Azt bámuljuk-e, mennyi 
rokonértelmü szót, szólást tud a legkülönbözőbb fogalmakra felsorakoz
tatni, avagy inkább azt, hogy ugyanannak a szónak, kifejezésnek mily' 
sok jelentésárnyalatát ismeri ? Vagy talán azoknak a rejtett mondat
szerkezeteknek vizsgálatába merüljünk-e bele, melyekre egész sor példát 
mutat be ? Egy bizonyos: véghetetlen szeretet a magyar nyelv iránt, el 
nem lankadó szorgalom és munkakedv, a legcsekélyebb eltéréseket is 
észrevevő éles szem és ítélőképesség kellett ahhoz, hogy e tudós lélek 
ekkora nyelvkincs birtokába juthatott.

* Lehr Albert 1844-ben született Sárszentlőrincen. Az itteni ev. gimnáziumban 
kezdte meg tanári működését is. Később iskolájával együtt Bonyhádra került, 1873- 
ban pedig a budapesti ev. gimnázium tanára lett. 1898-ban nyugalomba vonult. 
A Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd tiszteleti tagjává választotta, a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság pedig nyolcvanadik születésnapja alkalmával lelkes 
ünneplésben részesítette. Meghalt 1924-ben. A kegyelet és hála 1929-ben szép sír
emlékkel örökítette meg emlékét.
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„Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi szépre ?“ — kérdezhetjük 
a költővel.

Lehr legfőbb forrása kétségkívül a magyar népnyelv. Mindenkor 
nagy szorgalommal gyűjtötte a népnyelvi hagyományokat. Sárszentlőrincí 
gyűjtéséből a Magyar Nyelvőr-első évfolyamaiban találunk néhány közle
ményt (III. 117—8, 558; IV. 37—38); adatainak legnagyobb részét 
azonban Arany magyarázataiban, különösen a Toldihoz és Toldi Esté
jéhez fűzött jegyzeteiben tette közzé. „Nagyon kezemre estek — írja a 
művelt közönség számára írt nagyobbik Toldi magyarázat bevezetésében 
— azon jegyzetek, melyeket tizenhat év óta a nép ajkáról gyűjtöttem . . . 
s azok az idézetek, melyek (Nép)-vel vannak jelölve . . . saját magam
nak, hogy úgy mondjam, a népnyelv tőjéről való metszései.“ Sűrűn 
szerepel a népnyelv későbbi, a Magyar Nyelvben megjelent cikkeiben 
is. így pl. a kutya hangjairól értekezve a hangutánzó és hangfestő 
szavak egesz seregét közli a nyelvjárásokból (IV. 137—8). Alapos táj - 
szótudásáról többek között az is tanúskodik, hogy Hermann Ottó részére 
a ritka nyék szóra mindjárt négy adattal is tud szolgálni (I. 27—28) s 
a szintén kevéssé ismert szőrigó, juhászdél és zánk (1. IV. 277, VII. 
453—5, X. 362) szavakra ugyancsak bő adattárt nyújt. Amikor pedig 
a Magyar Nyelv szerkesztőségénél a nehezen fordítható „Wetterleuchten“ 
magyar megfeleléseiről érdeklődnek, egész sor ide tartozó szót és ki
fejezést tud felhozni (VIII. 335—6).

Művészi szempontból használja fel népnyelvi gyűjtéseit „Hermann 
und Dorothea ‘ fordításában. „Nekem kötelességem volt — írja beveze
tésében —, hogy magyaros legyek ; csakhogy ezen a határon néha-néha 
túlcsaptam, s népiessé (ami nem volna éppen baj), sőt népieskedővé 
lettem (ami már baj). Mentségem, hogy a népnyelvet tán kelleténél 
jobban szeretem, s hogy a népi szókat és szólásokat nem hívtam, 
kerestem: maguk tolakodtak a toliamra, hiába kergettem őket.“

Sok adatot merített azonban Lehr a magyar irodalomból is, amelyet 
rendkívül alaposan ismert. Különösen azokat az írókat szerette, akikre 
ráillenek Petőfi következő Gvadányira vonatkozó szavai:

„Appetitusomat ha korcs magyarok el- 
Rontják: mulatok a kegyelmed könyvével,
Könyvének igazi magyar beszédjével.“

(Lehr maga e sorokat Eötvös Károlyra alkalmazza; 1. Magyar Nyelv 
ÍII, 225—8). Toldi magyarázataiban főkép Petőfi, Tompa, Czuczor, 
Vörösmarty, Csokonai, Fazekas, Kuthy, Gyulai, Gyöngyösi, Gvadányi 
és Mikes szerepelnek. De jól ismerte a kevésbé neves írókat is. Így 
pl. a Pázmán lovag e kifejezésére: „felütve siskát“, keresve magyará
zatot, egész sor példát hoz fel a sisak szó ily ragozására Etédi S. 
Márton Magyar Gyászából (Magyar Nyelv V. 117 —120).

A népnyelvnek s legmagyarabb íróinknak alapos ismerete vezette 
Lehrt nyelvhelyességi kérdések eldöntésénél is. Nyelvileg helyes szerinte 
mindaz, amit a népnyelvből és tősgyökeres magyarságú íróink nyelvé
ből igazolni lehet. Ily alapon akárhány állítólagos idegenszerűségről
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kimutatta, hogy tulajdonképpen magyaros szerkezet. „Nem az a germa- 
nizmus — írja (Magyar Nyelv I. 261) —, amit a német is úgy mond, 
hanem az, amit a magyar máskép mond." Megvédi pl. a kiút szót is, 
melynek alkalmazásáért gróf Tisza Istvánt is megtámadták. Kimutatja, 
hogy a népnyelvben „a kiút-félék annyian vannak, mint a tenger hul
láma vagy fövénye" (Magyar Nyelv III. 72—77). Egyes, mások szerint 
helytelenül alkotott nyelvújítási szavak jogosultságát is bizonyítja nép
nyelvi adatok segítségével. A láthatár szó esetében pl. számos oly ki
fejezést mutat be a nyelvjárásokból, melyekben a lát szónak névszói 
szerepe van (Magyar Nyelv IV, 391—3).

A népnyelv s a magyaros írók nyelve azonban nézete szerint a 
mai köz- és irodalmi nyelv gazdagabbá való tételének is legfőbb forrása. 
Gyakran fájlalja, hogy egyik-másik szólás, kifejezés már egészen fele
désbe ment, s hogy számos a nyelvjárásokban fellelhető mondatszer
kezet még egyáltalában nem jutott be az irodalmi nyelvbe. Eszmény
képe ily módon egy rendkívül hajlékony, mindennek kifejezésére képes, 
rokonértelmű szavakban és szólásokban, változatos alak- és mondattani 
szerkezetekben bővelkedő magyar nyelv. E gazdag nyelv valóban élt 
is Lehr lelkében, csupán nyelvtanát kellett volna megírnia. Bizonyos, 
hogy Lehr Albert volt hivatott a még ma is hiányzó, minden részletre 
kiterjedő tüzetes magyar leíró nyelvtan megalkotására. Hiszen egyes 
értekezései, mint pl. „Tárgyatlan igék tárgyas ragozása" (Magyar Nyelv
I. 127—130), „Már nem tárgyas s még nem tárgyatlan igék" (no. I. 
261—4), „Még egy élő képző, melyről keveset tud az irodalom" (no.
II. 69—72), „Pénzül és atyafisága a népnyelvben" (no. IV. 97—108), 
„Számára és részére" (no. IV. 167—174), „Tíz év előtt, tíz év után" 
(no. VIII. 39—44, 78—82) valóságos fejezetek a nagy magyar leíró 
nyelvtanból. Egyes szó- és szólásgyüjteményei pedig (1. pl. „A részeg
ség kifejezései", Magyar Nyelv VI. 42. skk., „A bctyárság kifejezései", 
no. X. 45—70, 90) szókincsünk nagy bőségéről tesznek tanúságot. Ha 
valaha el is végzik nagy leíró nyelvtanunk megszerkesztésének nehéz 
munkáját, Lehr összegyűjtött anyaga lesz majd a mű egyik főforrása.

A magyar népnyelv folytonos tanulmányozása azonban Lehrt más, 
de hasonlóképpen fontos munka elvégzésére vezette, Mind nagyobb 
vonzóerőt gyakorolt rá Arany költészete, a magyar néplélek e művészi 
kifejezője. Már nyelvtudományi munkásságának kezdő korszakában is, 
melynek főtere a Magyar Nyelvőr első évfolyamai, Arany magyarázattal 
is bemutatkozik. Igazításokat írva (1. VI, 64. skk.) Greguss ismeretes 
balladatanulmányához, a népnyelv segítségével látszólag egészen biztos 
megállapításokat dönt meg. így pl. kimutatja, hogy a „más veszi a vámot 
azon“ sorban (Both bajnok özvegye) veszi nem a. m. szedi, ahogy azt 
Greguss magyarázta, hanem arra vonatkozik, akit a vám tulajdonjoga 
megillet. A „Temetőben árva fiú apja Lepedőjét, szemfödelét kapja“ 
részletben (Árva fiú) pedig kapja Lehr szerint nem azt jelenti, hogy 
fölkapja, magára kapja, hanem csak azt, hogy kezébe kapja.

1880 felé egyre ritkulnak Lehr nyelvészeti cikkei. A Magyar Nyelv
őrben a VII. évfolyamtól kezdve már csak elvétve található tőle egy-egy
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közlemény. Egész erejét lefoglalja ekkor Toldi, melynek magyarázatos 
iskolai kiadása először 1880-ban jelent meg: „Toldi. Költői elbeszélés. 
Irta Arany János. Iskolák számára nyelvi jegyzetekkel ellátta Lehr 
Albert tanár.“ Ezt követi 1882-ben a tudományos kiadás: „Toldi. Köl
tői elbeszélés. Irta Arany János. Nyelvi és tárgyi bő magyarázatokkal 
ellátta Lehr Albert.“

Lehr e Toldi magyarázataival örök hálára kötelezte maga iránt 
mind a magyar tudományt, mind a magyar iskolát. Egyfelől nagymeny- 
nyiségű értékes nyelvészeti adatot közöl, másfelől éppen legjellemzőbb 
oldaláról mutatja be Arany költészetét. „Aranynál az apróságokkal is 
érdemes foglalkozni“, Írja egy későbbi cikkében (Magyar Nyelv V. 120). 
S valóban a legapróbb részletekre is kiterjedő figyelemmel hatol Arany 
csodálatos nyelvébe. Meg is tehette ezt. Hiszen az ő nyelvtudása 
tulajdonképpen ugyanabból a tőből sariadzott ki, mint Arany nagy 
nyelvművészete. Csupán Lehr tudományos szempontból fogadta mint
egy magába az egész élő magyar nyelvet, Aranynál viszont az „köl
tészetté és dallá“ szűrődött.

Lehr Toldi magyarázatainak fontosságát mindjárt megjelenésük 
idejében is felismerték. „Abban a körben — írja a Budapesti Szemle 
(XXX. 335—6) a bővebb magyarázatról —, amit Lehr e műve fölada
tául maga elé tűzött, aligha van bármely nyelvben is egy költői műnek 
oly gazdag és kimerítő értelmezése. E feladat: Toldi nyelvének és 
költői phraseologiájának elemzése főleg synonymák, parallel helyek s 
rokonértelmű metaphorák, képek, hasonlatok idézése á lta l... A dús 
anyaghalmaz módot ad Lehrnek egy-egy ritkább szófűzés, szóhasználat 
vagy vitás nyelvtani kérdés földerítésére s ilyen „elkalandozó" érteke
zéseiben a magyar nyelv, kivált a népis nyelv használatának számos 
titkát sikerül ellesnie és megmagyaráznia.“ Az iskolai kiadást pedig 
Sántha Károly a következő szavakkal üdvözli (Prot. Egyh. és Isk. Lap, 
1880: 1927—1301): „Jelen könyv (szöveg és jegyzetek együtt) — a 
középiskolák számára írva — nagy űrt van hivatva betölteni . .. Sok
szoros lesz a haszon, melyet Toldi, e világirodalmi remekmű nyújt a 
fejlődő gyermeki léleknek is, oly kitűnő, avatott útbaigazításokkal s 
jegyzetekkel, mint amilyenekkel azt Lehr kíséri, ki nagy költőnk mű
vébe mind kritikai s aesthetikai, mind tárgyi és nyelvi szempontból 
oly mélyen behatol, mint kívüle csak kevesen.“

Lehr Toldi magyarázatainak meg is volt a fontos hatása. Arany 
Toldija valamennyi középiskolánk legkedveltebb olvasmányává lett, s 
Lehr magyarázataival kísérve a legalkalmasabb bevezetés népünk lel
kének, szokásainak és a tiszta, de művészi magyar nyelvnek ismeretébe. 
Magyar olvasókönyvek szerkesztése, az Akadémia megbízásából készített 
fordítások, Goethe Hermann und Dorothea-jának magyar nyelvre való 
átültetése s végül Toldi Estéjének bő magyarázatos kiadása (1904) 
mellett hosszú ideig főkép az iskolai Toldi magyarázat újabb és újabb 
sajtó alá való rendezése foglalkoztatja Lehrt.

Mikor 1905-ben a Magyar Nyelv megindulásával munkásságának 
új tér kínálkozott, újból Arany János az, akihez folytonosan vissza
visszatér. Kiváló magyarázatokat nyújt most is, Arany különböző köl-
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töményeiből vett idézeteket kísérve megjegyzéseivel. Csupán példa
képpen említsük a közöli a vágást (Buda halála) — „igazságosan ítél“, 
röhögi a készet (Kóbor Tamás) =  „örül a késznek", mióta kétágú 
(Jóka ördöge) =  „mióta a világon van" kifejezésekről írt tanulságos 
cikkeit (1. I. 228—9, 365—6, II. 221).

Ha az Arany szótárt, melynek megszerkesztésére az Akadémiától 
megbízást kapott, nem is készíthette el, Toldi magyarázataiban és egyéb 
Arannyal foglalkozó cikkeiben nagy költőnknek csaknem minden bizo
nyos nehézséget okozó kifejezésére fényt derített (vö. Tolnai Vilmos : 
Szómutató Lehr Albert Arany magyarázataihoz. Budapest, 1917).

Arany és Lehr! Ez a két név ma is együtt szerepel iskolai éle
tünkben. Arany költészete Lehr magyarázataival stílustanításunk egyik 
alapköve, Nyelvhelyességi kérdésekre is müveik adják a leghatározottabb 
választ. Szellemük hassa át továbbra is iskoláinkat, hogy valónak bizo
nyuljon a Lehr-síremlék szép Arany idézete :

„Élni fog nyelvében,
Élni művészettel,
Még soká e nemzet! “

Losonczi Zoltán.

Az ismétlések.
Az iskolai év végén, az ismeretek összefoglalása és áttekintése 

idején, figyelmünk az ismétlések lélektani és pedagógiai jelentősége 
felé fordul.

Az új nemzedéknek, testi erején felül egyre izmosodó szellemi 
erőforrásra van szüksége, hogy mindinkább fokozódó kötelességeinek 
eleget tehessen. Evégből élőtudásra, nem pedig ideig-óráig tartó könyv
tudásra kell szert tennie. A holt emlékezeti anyag nem képesíti értékes 
erőkifejtésre.

Az iskola munkája tehát nem szorítkozhatik az emlékezetbevésés 
gépies gyakorlására; főfeladatául nem tekintheti a lecke fölmondatását. 
A lecke tulajdonkép csak eszköz a tudásvágy felébresztéséhez, út
mutató a kitűzött célok eléréséhez és alap az előrehaladáshoz, az ön
álló munkássághoz.

A tanulás állandó szellemi folyamat; egyetlen részlete sem szo
rulhat egy-egy óra szűk korlátái közé. Minden újabb ismeret a régin 
épül fel, azért föltételezi a vele kapcsolatos fogalmak állandó ébren
tartását. Hogy pedig a belső asszociációs folyamat meg ne szakadjon 
s az ismeretek között hézagok ne támadjanak, azért az ismereteket 
állandóan együtt kell tartanunk. Egyrészt ezért van szükség az ismétlésre.

De az ismereteknek elrendeződniük és meggyökerezniük is kell, 
mert csak így lesznek rendszeresek és maradandóak. Másrészt tehát 
ezért is nélkülözhetetlen az ismétlés.

Az ismeretek elrendeződéséhez és meggyökeresedéséhez kellő időre
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van szükség, Az ismeretek ilyetén megrögződését pedig csakis a többször 
megújuló és belső asszociációkra támaszkodó ismétlés biztosíthatja. 
Evégből az ismétlések számát bizonyos határok között nagyobb idő
közökre kell beosztanunk.

A gondolkozó ember önkéntelenül is érzi annak szükségességét, 
hogy ismereteinek egy-egy területén időnkint szemlét tartson és emlé
kezetének elfakult elemeit fölfrissítse, megerősítse és újabb rendszerező 
munkájával szilárd keretek közé állítsa. Mert ami az ismeretrendszerben 
meglazul és a tartalom egységéből kikapcsolódik, az előbb-utóbb el is vész.

A helyes irányú ismétlés az értelem, a rendszerező és megtartó 
erő fejlesztésére törekszik, nem lehet tehát a megtanult leckéknek vál
tozatlan újratanulása. Új szempontok, más irányú megvilágítás és az 
ismeretek egységes áttekintése adnak színt és erőt az ismétléseknek.

Ezek a lélektani és pedagógiai szempontok irányítják az iskolát 
az ismétléseknél. Az ismereteket kapcsoló ismétlésekkel, koncentráció
val állandóan együtt tartani iparkodik, másrészt időközi ismétlések, 
nagyobb összefoglalások és áttekintések címén rendszeres ismétléseket 
is iktat munkarendjébe. E feladata közben is alkalmazkodik az egyes 
tárgyak természetéhez. A mathematíkai ismétléseknél pl. fődolognak azt 
tekinti, vájjon a tanuló logikája, átfogó képessége biztos, határozott-e? 
A fizika, kémia ismétlésekor főkép arra kíváncsi, vájjon a tanuló meg 
tudja-e világosan magyarázni a természeti folyamatok közti oksági kap
csolatot, törvényszerűséget? A leíró tudományok körében elsősorban 
az iránt érdeklődik, hogy a növendék tudása a valóság hű megismerésén 
és föltárásán alapszik-e ? Nemzeti irodalmunk történetének ismétlésénél 
különösen arra ügyel, ismeri-e a tanuló az egyes irodalmi korok törek
véseit, kiválóbb irodalmi alkotásait és ezek íróit? Ha ismeri, milyen 
hatással voltak azok reá ? A történelmi anyag ismétlésekor azt puha
tolja, vájjon a tanuló tud-e logikusan előadni, tud-e az események 
mélyébe bepillantani s azokból erkölcsi tanulságokat vonni ? Nem vesz-e 
el a részletekben? Hazája története megillette-e lelkét? stb. Szóval: az 
iskola nem elégszik meg a szóemlékezetre bízott reprodukcióval.

Az elmondottakból következik, hogy az ismétlés állandó és időn
kint rendszeresen megújuló feladat; nem lehet egyszerre nagyobb idő
tartamra torlódó és erre egyoldalúan ránehezedő, erőszakolt eljárás. 
Az erőszakosság e téren megölője volna a tanuló munkakedvének, 
szellemi frisseségének.

Az iskolai évvégí összefoglalásokat az évközi állandó ismétlések 
alapozzák meg. Az iskolai év végén a diákság egy részének mohó, 
ideges kapkodása csakis az összefoglalások céljának félreismeréséből 
eredhet. Az összefoglalásokra való olvatén készülés, amely csak szol
gai újratanulásra pályázik: idegölő és csakis múló, felületes eredmé
nyekre vezethet. Ne tévesszük szem elől, hogy az iskola az összefog
lalásokkal komoly pedagógiai célt tűz maga elé, de semmiképpen sem 
akar a növendékekre hosszú időre nyúló, meddő és unalmas terhet róni.

(Győr) Barcsai Károly.
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Maradjunk a régi mellett.
(Megjegyzések a VII. és VIII. osztály német óráihoz.)

A legújabb Tanterv és Utasítások már 1926, illetve 1927-ben 
jelentek meg, de egyes tantárgyakra vonatkozó rendelkezéseitől csak 
most ijedünk meg igazán, amikor életbeléptetésük előtt állunk. így va
gyunk a gimnáziumokra vonatkozó VII—VIII. osztályú némettel is, 
amelyet ezután csak heti 2 órában tanítunk. Hogy miképpen fogjuk a 
VII—VIII. osztály számára előírt nagy anyagot elvégezni és hozzá még 
havonként egy írásbeli dolgozatot íratni és kijavítani, azt nem tudjuk 
még. Akárhogy válogatunk a VIII. osztályban az irodalomtörténeti sze
melvényekben és akárhogy rövidítjük az előírt auctorokat, hozzászámítva 
Schillernek 1—2 költeményét filozófiai lírája köréből — ez együttvéve 
nagy anyag. Pedig nem maradhatunk a szöveg puszta megértésénél, 
mert a német szellem lényegébe való bepillantás tulajdonképpen csak 
az irodalomtörténeti fokon van meg; az előbbi osztályokban inkább a 
nyelv szabályainak megismerése és azok használata és a könnyebb 
költői termékek megértése és ismerete a cél.

Kétségtelenül erősebb alapot hoznak a fiúk magukkal azáltal, hogy 
egy évvel előbb kezdik most a nyelv tanulását és a IV. osztályban 
heti 4 óra van, de mindez nem tudja pótolni a VII—VIII. osztály heti 
3 órájának 2-re való csökkentését. Aki tanított már nyelvet heti 2 
órában — tehát dolgozatírással — az tudja, mennyit lehet azalatt el
végezni. Az új Utasítások hangsúlyozzák ugyan, hogy „az élő idegen 
nyelvek az utóbbi évtizedekben, de főleg a nagy háború óta, világ
szerte fokozott jelentőségre tettek szert", de a heti óraszám nem érte 
még el a latinnak a felét sem (latin heti 45, német heti 20 óra) és a 
görög is még heti 2 órával több, mint a német (heti 22 óra), noha csak 
az V. osztálytól kezdve tanulják. Pedig a német nyelvi órákon is tájé
koztatnunk kell az ifjúságot a német szellemi életről s hozzá a nyelv
nek szóbeli és írásbeli használatában való gyakorlottságot is megkívánja 
a Tanterv. Ugyanaz a célja a klasszikus nyelvek tanításának, a nyelv 
szóbeli használata nélkül, de heti óráinak a száma több mint kétszer 
annyi. Magam a humanista gimnázium híve vagyok, de nem ilyen mér
tékben ; s éppen mert a klasszikus nyelvek ilyen nagy óraszámmal 
szerepelnek, talán legjobban lehetne az ő rovásukra megoldani a német 
nyelv kérdését. Van egy régebbi miniszteri rendelet, amely a szükség
hez képest a német nyelv óráinak szaporítását más tárgyak rovására 
megengedi. Talán sikerül szerény soraimmal illetékes szakemberek 
figyelmét erre a kérdésre felhívni és egyházunk bölcs vezetősége auto
nom egyházi tantervében esetleg megoldaná az égető kérdést. A mi 
egyházi régi tantervűnk már kimondotta, hogy „német nyelvű magán
olvasmányokról az osztálykönyvtárak gyarapításánál gondoskodjunk." 
(Pirchala 218. 1.) Most, hogy határainkat elviselhetetlenül szűkre szabták, 
nem elégedhetünk meg kevesebbel a modern élő nyelvek, különösen a 
német tanításában; így legalább a megvolt óraszámot kellene megmenteni,
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A  német az egyetlen világnyelv, amelyet nagyobb sikerrel taníthatunk, 
mert elég sokan beszélik nálunk és a nagyobb városokban, a fiúk hall
hatják is — no meg a zsidók mindenütt tudnak németül. Jó magam 
tengeren és szárazon Japánig utaztam és a némettel mindenütt boldo
gultam. Ez volna a gyakorlati oldala!

Tudományos és művelődési szempontból is elsőrendű fontossággal 
bír, hogy a németet, amennyire csak lehet, a felsőbb fokon a régi óra
számmal megtartsuk, mert a németnek van a legnagyobb fordítási iro
dalma s így az ő tudásával megismerhetik tanítványaink az egész 
világ tudományos és szépirodalmi műveit. Emlékszem, hogy néhány 
évvel ezelőtt (talán ma is) egyetemi hallgatóink hogyan küzködtek a 
klasszikus auctorok német nyelvű magyarázatos kiadásaival; jobb német 
alappal tehát még a klasszikusok is nyernének a felsőbb, tudományos 
fokon.

Általában kívánatos volna, hogy nemcsak a VII. és VIII. osztály
ban maradjon meg továbbra is a heti 3 óra, hanem hogy minél előbb 
érettségi tárggyá legyen a német a gimnáziumban i s ; az egyszerre 
nagyot lendítene az ügyön. Kezdettől fogva (1861-től) az volt és az 
maradt évtizedeken át és ma is ott volna a helye, mert erre a világ
nyelvre vagyunk leginkább utalva (tudományos, földi ajzi és gazdasági 
szempontból) s ez legkönnyebben hozzáférhető számunkra. A gimnázium 
célja nem gyakorlati, de ha a nemes szellemet gyakorlati haszonnal 
párosíthatjuk, tegyük meg!

(Budapest) Vitéz Réz Henrik.

A stilisztika tanításának kérdéséhez.
A Református Tanáregyesület 1929. évi közgyűlésén a szakosz

tályi értekezletek vezető témája a túlterhelésnek manapság annyiszor 
hangoztatott problémája volt. Meglepetéssel hallottam ott, hogy a ma
gyar nyelv tanításában nincs túlterhelés. Mindössze az irodalomtörténet 
tanítása okoz gondot. Ez is csak a legújabb kor, a ma irodalmának 
kérdése miatt, mert ennek tanítására éppen nincs idő. E nehézség 
különböző megoldási javaslatai közt szóba került az a gondolat, hogy 
a retorika tanítására szánt időből kell elvenni, hiszen arra úgyis sok 
egy iskolai év.

A szolnoki reálgimnázium értesítőjének programmértekezése meg
állapítja, hogy a stilisztika és retorika tanítására felesleges egy-egy évet 
vesztegetni, egy év alatt is elvégezhető. így az irodalomtörténet taní
tását már a VÍ. osztályban meg lehet kezdeni.

Az alábbi pár sorban nem szándékozom részletesen megbeszélni atúl- 
terhelés kérdésének néhány oldalát. Nem részletezem, hogy a túlterhelés 
rovására írandó az a tény is, hogy a középiskolából érettségivel kikerülők 
nagyobb része nem tud fogalmazni és nagy részük még helyesen írni 
sem. Ezt nem magam állapítom meg, hanem a Magyar Szemlé-ben
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nemrég lezajlott pedagógiai vita több résztvevője, egyetemi tanárok
egész serege. Nem hozom összefüggésbe e szomorú tényt azzal a 
gondolattal, hogy a stilisztika és retorika (valamint a hozzá kapcsolt 
szerkesztéstan) tanításának gyakorlati értéke éppen a stílusérzék és 
szerkesztő képesség fejlesztésében van, ennélfogva elhanyagolásuk, hát
térbe szorításuk mindenesetre a magyar nyelvi tanulmány károsodását 
jelenti: mindössze egészen gyakorlati alapon akarok rámutatni a IV. 
osztály stilisztika tanításának nehézségeire.

Hiszen voltaképpen úgy áll a dolog, hogy hiába is kívánnánk 
akár heti 12 órát is a magyar nyelv tanítására, vagy hiába akarnók 
még jobban visszaszorítani a magyar órák számát, ma a középiskolai 
tanár előtt adva van heti 3 óra, amelyen a kitűzött anyagot el kell 
végezni, a szépen megfogalmazott és jól megmagyarázott célt el kell 
érni. Ezért szeretnék idősebb, tapasztaltabb kollégáimtól megoldást 
kapni nehézségeimre.

A középiskola alsó 3 osztályában van heti 4 magyar óra. Ezek 
közül egy dolgozatírásra, illetve javításra fordítandó. A többi megoszlik 
a nyelvtani elmélet és olvasmánytárgyalás között. Már ezekben az 
osztályokban is csak úgy végezhető el a kitűzött anyag módszeresen, 
ha az olvasmányok számát a minimálisra csökkenti a tanár. Különben 
nem jut elég ideje a nyelvtan alapos feldolgozására, hacsak nem akarja 
a nyelvtant lélek nélkül bemagoltatni a növendékekkel, A helyesírás 
tanítására pedig egyáltalában nincs idő.

Most a IV. osztályban az új tanterv leszállította az órák számát 
háromra. Az Utasítás szerint: ebből az első félévben két óra olvasásra, 
egy elméletre, a második félévben kettő az elméletre, egy olvasásra 
fordítandó. A dolgozatok írása és javítása szintén heti egy órát igényel, 
mert itt is kéthetenként kell dolgozatot íratni. Ennek óráját az első fél
évben az olvasmányi, másodikban elméleti órákból kell elvenni. Ez 
magyarul azt jelenti, hogy minden héten egy óra elmélet, egy olvas
mány és egy dolgozatírás. Lévén 33 tanítási óra egy iskolai évben, van 
összesen 33 olvasmányi óra. Ebben a 33 órában fel kell dolgozni Arany 
János Toldiját, amelyhez még egy éppen olyan vaskos olvasókönyv 
járul, akárcsak az előző osztályokban. Már most vagy a Toldi tárgya
lását kell elhagyni, vagy rajta kívül mást nem olvastatok, mert 33 órá
ból mindkettőre nem telik. Az elmélet ellenségei azt mondhatják erre, 
hogy ott van az elmélet 33 órája, tessék abból elvenni, legalább nem 
unatkoznak majd annyit a gyermekek. Anélkül, hogy az olvasmány
tárgyalás legnagyobb jelentőségét a magyar nyelv tanításában csak leg
kevésbé is lebecsülném, meg kell áltapítanom, hogy a IV. osztályban 
mégis csak el kell végezni a stilisztika elméletét is a tanterv szerint 
és akármennyit olvastatunk is, az olvasás közben gyűjtött és megbeszélt 
elméleti anyagot valamikor mégis csak össze kell foglalni. Most már 
hacsak a legfontontosabb ismereti anyagot veszem is fel, okvetlenül 
szükség van legalább is 26 órára. (Nagyjából: 1 bevezető óra, 3 a 
stílus világossága, 3 a stílus magyarossága, 3 szabatossága, 5 szemlé
letessége, 2 élénksége, 2 jóhangzása, 5 a verstan elemei, 1 a stílusfajok
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összefoglalása, 2 a magyar stílus fejlődése.) így mindössze 7 óra ma
radna innen olvasmánytárgyalásra. Persze itt minden tanítási órát be
számítottam és az ismétlés teljesen figyelmen kívül maradt,

Ha a stilisztika tanulmányi anyagát három részre osztjuk: Toldi, 
egyéb olvasmányok és a stílus elmélete, melyek mindegyike átlag 30 — 
35 órát vesz igénybe a legszűkebb számítással, akkor az jön ki, hogy 
vagy ezek egyikét kell elhagynom, vagy a dolgozatírásra nem jut idő.

Marad a kényszermegoldás: keresztülszáguldaní az anyagon igazi 
elmélyedés, a tanítványok belső résztvétele nélkül, ledarálni az egészet, 
meghatni a rubrika számára kéthetenként a dolgozatot, belepréselni a 
stilisztika elméletét a tanulókba anélkül, hogy igazán megszeretnék a 
stílus finomságainak kutatását, anélkül, hogy az elmélet megállapításait 
gyakorlatilag sajátíthatnák el. így aztán könnyén elérjük azt, hogy az 
elmélet száraz, unalmas lesz számunkra. Ilyen stilisztikatanítás az oka, 
hogy még magyar szakos tanárok is értéktelennek nyilvánítják a stílus 
elméletének tanítását.

Igen nagy örömömre szolgálna, ha valaki súlyos aggodalmaimat 
szíves lenne eloszlatni és megmutatná, hogyan lehet kielégítően meg
oldani a mai helyzetben a stilisztika tanításának problémáját. (Meg kell 
jegyeznem, hogy nem először tanítok stilisztikát; tanítottam már tanító
képzőben, idősebb növendékeknek, heti négy órában, Toldi nélkül, tehát 
lényegesen más körülmények között.J

(Szeghalom) Péter Zoltán.

Állásunk védelme.
írunk, beszélünk, de semmit sem teszünk a tanári cím vagy 

helyesebben: hivatás védelme érdekében. Legjobban nem azzal védjük 
meg, ha tanácsosi és főtanácsosi címekkel ékesítjük fel magunkat, ha
nem azzal, ha egy kis egészséges osztály öntudatot, de nem gőgöt, 
fejlesztünk ki testületeínkben.

Kezdem kis dolgon. A tanár ítélő munkája tisztaságának szem
pontjából helyes az, ha a tanár saját tanítványait magánúton nem tanít
hatja. Az is szép, önzetlenség, ha szegénysorsú, talán éppen tanító
pályára készülő tanítványainkat magunk is bízunk meg alsó osztályos 
gyermekek házi tanításával. De a mi jótékonyságunknak is legyen 
határa! Nálunk a felsőbb diákok annyira rávetették magukat a magán
tanításra, mint pénzforrásra, hogy alig tudunk tőlük kitérni. Intés és 
osztályozás idején egészen ismeretlenek ostromolják az osztályfőnököket 
tanítványért. Közhit, hogy aki átment a középiskolán, annak anyagát 
tanítani is tudja. A napokban egy olyan orvostanhallgató keresett rajtam 
tanítványt, aki majdnem minden osztályból javítóvizsgával ment feljebb 
és nem is szegény fiú. Jóképet kellett vágnom kérelméhez, bár befelé 
nevettem is, bosszankodtam is, mikor őt tanítás közben lelki szemem
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elé képzeltem. Udvariasan azzal fizettem ki, hogy nagy a kereslet; 
alig hiszem, hogy adhassak.

Próbáljon csak valaki házi szerekkel gyógyítani! Ha nyilvános
ságra kerül, bezáratják kurúzslásért. Foglalkozzék csak folyamodványok, 
períratok szerkesztésével! Becsukatják mint zugírászt, Érdemes lett 
volna azt a két és félórás heves vitát végig hallgatni, amit az őszi 
egyházkerületi gyűlésen a papok folytattak a legáció ügyében. Célja 
főkép az volt, hogy legációt csak teológusok kaphassanak, profán diákok 
(bölcsészek is) vagy egyáltalán ne juthassanak hozzá vagy legfeljebb 
azok után; felsőbb évfolyam, jobb előmenetel mellékes.

Csak a tanári rendből hiányzik az állása tekintélyét védő öntudat, 
csak a mi munkánk az, amelyben minden kis és nagy diák a mi támo
gatásunkkal szabadon, minden előkészület nélkül tevékenykedhetik. 
Holott, ha már a saját intézetünk növendékeit nem taníthatjuk, iskolánk 
jómódú növendékei mellé a helybeli rokon- vagy testvér-intézetek 
tanárait ajánlhatnók, mikor többgyermekes helyettes tanárok tengődnek 
megmosolygott fizetésen,

A tanárok csak utólag ébredtek annak keserű tudatára, hogy a 
törvényhozás, mikor más foglalkozási ágak érdekképviseletét a köz- 
igazgatásban biztosította, őket észre sem vette. A polgári életben élve
zett megbecsülésünknek kiáltó példája, hogy annak a Debrecen város
nak a törvényhatóságában, amely sok századon keresztül főiskolájától 
kapta hírnevét, az évszázados kollégium egyetlen tanára sincs benne. 
A kis város társas életében még valami a tanár, Debreoenben el
enyészik. Hogy még kevesebb alkalma, kedve és ideje lehessen társas 
élethez, a többiekénél súlyosabb munkáján felül még gyakorló tanár
jelöltek vezetésével és azzal járó módszeres értekezletekkel is meg
terhelik. Örüljön, aki tud, a kétes értékű kitüntetésnek !

A fizetésrendezés sérelmeinek tárgyalása mellett állásunk védel
mének kérdéseire fordíthatnának néha a tanári karok és egyesületek 
egy-egy kis figyelmet 1

Szeremley Béla.

Hazai és külföldi irodalom.
Kundt Ernő: Az angol regény mesterei. 374 lap. Budapest 

Franklin társulat. Kultúra és tudomány.
Kundt E. ezzel a kitűnő könyvével nagy örömöt szerzett mind

azoknak, akik az angol regényírókat akár eredetiben, akár fordí
tásban olvassák. Mivel angol regényírásról szorosan véve csak 
a 18. és 19. században lehet szó, e két századdal foglalkozik 
szerzőnk behatóan, de a bevezetésben vázolja a regény fejlődését, 
elkülöníti az eposztól és mondától és párhuzamba állítja a drámai 
és a lírai költészettel. Megemlíti még az angol regény fejlődésének
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(melynek kezdetét 1740-töl, tehát Richardson Paenclájának megjelené
sétől számítja) az előzményeit (Lily, Lodge, Sidney, Nash, Greene, 
Barclay és Bun Jan), sőt nem feledkezik meg a görög regényes el
beszélésekről sem. De itt ta'án jobb lett volna a regény fejlődését az 
ókortól egészen 18. századig vázolni és ebbe a keretbe az angol
regényt beilleszteni. A 18. század regényírói közül Defoe, Svift,
Richardson, Fielding, Smollett, Sterne, Goldsmith, a 19. századéi közül
Scott, Dickens, Thacheray, G. Eliot, Meredith, Hardy, Stevenson, Kip
ling találnak bővebb méltatást, de a kisebbekről sem feledkezik meg 
az e téren imponáló tájékozottságot tanúsító szerző, így pl. Scott elő- 
futárjait és követőit is megismerteti velünk. Szerző röviden ismerteti
az illető regényíró életét, felsorolja és jellemzi főbb műveit, kiemeli 
azok irodalomtörténeti jelentőségét, rámutat az egyes művek szépsé
geire és fogyatékosságára és itt-ott, hol angol, hol mágyar szemelvé
nyeket is ad. Az előbbieket a gyengébbek kedvéért talán magyarra is 
le lehetett volna fordítani. De a tudós szerző beható elemzése itt nem 
áll meg, hanem kimutatja az angol regényírók egymásra és a külföldi 
regényirodalomra telt hatását, ép így a magyar vonatkozásokra is 
kellő gondot fordít. Ezenfelül megemlíti az angol regények magyar 
fordítását. E kimutatásból kitűnik, hogy a legkedveltebb angol regény
író Magyarországon mégis Dickens! Kundtnak a tudományos búvárok 
és a művelt közönség igényeit egyaránt kielégítő kiválóan alapos 
könyvét, Szemlénk olvasóinak is szivesenajánljuk. Sz. O.

Bruckner Győző: Ferenc Ferdínánd trónörökös magyar- 
országi politikai tervei. A miskolci ev. jogakadémia tudományos 
értekezéseinek tára. 34. szám. 75. oldal.

Egy angol közmondás azt tartja, hogy nincs olyan gonosz szél, 
amelyik valamire jó ne volna. Az a gonosz szél, mely az osztrák
magyar monarchiát összedöntötte és hazánknak is olyan kimondhatatlan 
kárt okozott, lefújta a bécsi titkos levéltárak ajtajának lakatját is. 
Gondos kutatók munkássága folytán sok dolog napfényre jutott, amit 
addig csak egy-két beavatott tudott, vagy talán csak sejtett és pedig 
csupán egyes részleteiben. Tisztábban látjuk Ferenc Ferdinánd rejtelmes 
egyéniségét is, aki mint valami vihart rejtegető felhő borongott a nyu
gati égen, ahol a közel kilencvenéves jó öreg király napja már leáldo
zóban volt.

A Ferenc Ferdínánddal foglalkozó monográfiák között nagy a 
jelentősége Bruckner Győző jelzett munkájának is. Megértjük ebből, 
hogy Ferenc Ferdinánd mintegy össze volt téve olyan ellentétes jelle
mekből, mint a vakbuzgó, korlátolt és zsarnoki hajlamú I. Lipót és a 
népei boldogítására törekvő, páratlanul erős akaratú, alkotni vágyó és 
mégis álmodozó, sokat tudó, de az Istentől rábízandó nemzetek lelkét 
nem ismerő, történeti érzék hiányában, minden törekvésében előre is 
sikertelenségre kárhoztatott II, József.

Jellemének fővonása volt vakbuzgósága, amit neveltetése, külö
nösen egykori tanára, a tudós, de elfogult Klopp élesztett benne
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nagyra és amiben felesége mégjobban megerősítette. Már csak ezért is 
gyűlölte a magyarságot, melynek vezető osztályában olyan nagy arány
ban szerepelnek a protestánsok és gyűlölte nagy Tisza Istvánunkat, a 
protestáns, illetőleg kálvinista erények és tulajdonságok e megtestesülését.

A magyarok gyűlölése volt egyik vezető indító oka cselekedeteiben. 
Különben jóformán maga sem tudta mit akar: centralizmust-e, trializ- 
must-e, kontorderácíót-e. De akármit valósított volna meg, le kellett 
volna döntenie a Habsburg ház és vele a monarchia, sőt Európa nyu
godt fejlődésének egyik leghatalmasabb biztosítékát, a történeti magyar 
nemzetet.

Bizony Tisza Istvánnal a végzetet, a predesztinációt látjuk ködleni 
nemzeti életünk szemhatárán. Akár Ferenc Ferdinánddal és ő általa, 
akár meggyilkoltatása következtében rá kellett zúdulnia a szörnyű 
átoknak nemzetünkre.

Hálásaknak kell lennünk Bruckner Gzőző iránt, hogy — bár mü
vében szigorú tárgyilagosság uralkodik és benne a politikai irányzatos
ságnak még árnyéka sincsen — Ferenc Ferdinánd rejtelmes alakjának 
nem csak érdekes, hanem megdöbbentő rajzával sok olyan tanulságot 
nyújt, amit nemzetünknek is méltó figyelembe vennie jövendő sorsának 
semmi idegen és semmi úgynevezett dinasztikus érdeknek alá nem ren
delt, teljesen szabadon megválasztandó kialakításában. Szigethy Lajos.

Zsedényi E de: Miskolc szellemi élete és kultúrája. A mis
kolci jogakadémia tudományos értekezéseinek tára. 33. szám. 165. oldal.

Az a szörnyű trianoni vihar, mely hazánkat tönkretette, egyes 
városainknak — Sopronnak, Kőszegnek, Sátoraljaújhelynek — külön is 
rengeteg kárt okozott. Viszont meghozta például Kaposvárnak, Nyíregy
házának, Miskolcnak fellendülését.

Miskolc földrajzi fekvésénél fogva mintegy örökébe lépett Kas
sának, Ungvárnak, Eperjesnek. Ide költözött sok hivatal mellett az ung
vári reáliskola és az eperjesi kollégium két intézete. A volt eperjesi 
jogakadémiának Miskolc életében való jelentőségét bizonyíthatja a tudo
mányos értékű könyveknek ama sorozata is, melynek 33. száma gya
nánt jelent meg a jelzett munka.

Ebben a tudós szerző hű arcképét adja Miskolc egész szellemi 
és gazdasági életének, még pedig mindig történeti alapon. Jól esik lát
nunk, milyen nagy volt a két protestáns felekezet híveinek szerepe a 
város életében. De jól esik látnunk, hogy a miskolci tanárok a múltban 
is, a jelenben is milyen nagyértékű s önzetlen munkát fejtettek ki a 
város műveltségének és egész életének fellendítésében. A miskolci 
református gimnázium tanára volt egykor a város legnagyobb büszke
sége Lévay József is.

A miskolci írók, művészek között örömmel olvassuk Lévay mel
lett Dériné, Szendrei János, ifjabb Mikszáth Kálmán, Csengey Gusztáv, 
Révész Kálmán, Csorba György, Bruckner Győző nevét. Szerencséje e 
városnak, hogy élén Hodobay Sándor polgármesterben, az eperjesi
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kollégium egykori tanítványában, olyan kiváló, lelkes, a protestáns 
kultúra iránt is oly elfogulatlan és jóakaró vezetője van.

Az érdekes és értékes munka élvezésében csak a rengeteg sok 
idegen szó zavar bennünket, amiket akkor is használ a szerző, mikor 
jó gondolatai és emelkedett eszméi kifejezésére teljesen megfelelő és 
szép magyar szó is állott volna rendelkezésére. Szigethy Lajos.

A z  Országos Református Tanáregyesület évkönyve az 1928 — 
29. tanévről. Szerkesztette: dr. Papp Ferenc főjegyző. XXIII. évfolyam. 
Debrecen, 1929. 54. lap.

Ismét beköszöntött, immáron XXIII. évfolyamával, a Református 
Tanáregyesület Évkönyve hozzánk, hogy beszámoljon az egyesület egy
évi életéről, főképpen annak közgyűléséről, mely az ősi hajdúfészekben, 
Böszörmény nemes városában május 23-án volt. Az ízlésesen kiállított 
füzetben a két előadás szövegét is hozza. (Az elnök megnyitó beszédjét 
és a főjegyző jelentését a Protestáns Tanügyi Szemlében olvashatjuk.) 
Az első értekezés Bessenyei Lajos tollából való. Óraterv a címe. Azt 
vizsgálja, hogy a „hogyan ?“ kérdése milyen viszonyban van a „mit ?“ 
problémájával. A tanmenet nem elégséges, minden órának ki kell előre 
dolgozni a tervét, hogy mit s hogyan fogunk a rendelkezésünkre álló 
idő alatt elvégezni és elvégeztetni. Törekedni kell a változatosságra, az 
osztály foglalkoztatására s a figyelem lekötésére. Példán is bemutatja 
egy ilymn óra képét. Az eleven értekezés után Kőszeghy Frigyes szépen 
mutatja be a Kálvineum nevelési rendszerét. Vázolja az intézet célját 
s az erre szolgáló eszközöket: a vallásos nevelést, a családias vonást, 
a büntetési eljárásokat, az olvasmányok hatását, a szülői ház segítő 
szerepét. — Ezután a jegyzőkönyv következik, melynek 15 pontjában 
egész sereg fontos dolog van beleszorítva: általános érdekű s az egye
sületi életet érintő mozzanatokról olvasunk röviden megfogalmazott 
pontokat. így a menekült tanárok szolgálatainak beszámításáról, a tanári 
fizetésről, illetve a korpótlék-kérdésről, a túlterhelésről s annak enyhí
téséről, a fizika egységes műszavairól, a kántorképesítésről, a vallástani 
tankönyvekről, a polgári iskolák református szellemű tankönyvekkel 
való ellátásáról s a testnevelés fontosságáról az egyik irányban, az 
egyesületet illető dolgok közt pedig a tanárok gyermekeinek nevelési 
alapjáról, a balatoni üdülő házról, a Tanügyi Szemléről. A pénztári 
jelentés és a vezetőség s a tagok kimutatása zárja be az év
könyvet. Gulyás József.

Dr. Törös László: Német kísérleti iskolák és iskolaügyi 
kísérletek. Budapest, 1929. 67. lap.

A nagykőrösi református főgimnázium fiatal tanára e könyvben 
foglalja össze azokat a tapasztalatokat, amelyeket Németországban tett 
az iskolák belső életében. Mint ösztöndíjas tanár meglátogatta a híresebb 
német iskolákat s megfigyeléseit nem engedte elröppenni: leszűrte a 
tanulságokat s ideadta elénk (elsősorban a Néptanítók Lapja hasábjainak 
olvasói elé [1929. 5—22. sz.), hadd tanuljunk, hadd okuljunk belőle



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 59

mi is, akiknek nem jutott osztályrészül ennyi tapasztalat közvetlen 
szerzése. Jóllehet elsősorban a népiskolákkal foglalkozik s azokban 
ismerteti a legújabb kísérleti törekvéseket, mégis okulhatunk belőle, 
sőt a közép- és felsőiskolákra is kiterjed a figyelme (44., 65., 28. lap). 
Vezető gondolat: a munkaiskola gondolata. Booker Washington kísér
leteire felfigyelt az egész kultúrvilág. Ez átkerül Dortmund-, Augsburg-, 
Münchenbe, hol Kerschensteiner emeli világhírre az óvodától az egye
temig. Hívei buzgón terjesztik eszméit (Montessori; Petersen egyetemi 
gyakorlóiskolája; lipcsei iskola'. Seinig módszerének érintése után áttér 
Gaudíg ismertetésére. Ha minden külföldön járó így összegezné tapasz
talatait, nem volna sokszor kárbaveszett a pénz és az idő, s okulást 
nyújtana a többieknek is. E kis füzet mindenképpen valóra váltja 
a Comenius De cultura ingeniorumjában hangoztatott kívánalmak 5. pontját. 
Kár, hogy tartalomjegyzéket s névmutatót nem csatolt szerző a kis 
füzethez. Gulyás József.

Perlaky Lajos: Korunk sportőrülete. Budapest, 1929. Ára 1'20 P.
Szerző e kis füzetecskében a napjainkban túlságba vitt sportkul

túra veszélyeire hívja fel az olvasó figyelmét.
Az emberi test erőinek arányos fejlesztése végett, rendszeres moz

gásra, testi munkára s akinek erre sem ideje, sem alkalma nincs, annak 
bizonyos sportszerű szórakozásra feltétlenül szüksége van, mert a testi 
és lelki épség, testi és lelki munkakészség, fegyelmezettség, önuralom, 
egészség, kedély fejlesztésére és fenntartására a leghatalmasabb eszkö
zül szolgálnak e foglalkozások. A sport tehát, amelyhez minden testi 
mozgást, még egészségügyi sétákat is hozzászámítunk, egyénileg nem 
öncél, hanem az egyén egészségének, edzettségének, munkaképessé
gének fentartására szolgáló eszköz, amelyet gyakorolni minden embernek 
kötelessége nemcsak önérdekében, hanem a közéletre hasznos munkássá
gának fokozása szempontjából is. Napjainkban azonban a szükséges testi 
mozgás gyakorlása, mint sport,az életszükségen felül öncéllá,cirkuszi mutat
vánnyá, a versenytársak feletti győzelem kivívásának eszközévé fejlődött 
s nyilvános versenyeivel a tömegben a sportért való rajongás szenvedélyét 
váltotta ki. Valóban úgy tűnik fel, a szerző szerint, hogy a mai sport
szellem az erkölcsi és eszmei erők fölényét meg akarja dönteni s az 
érvényesülés minden lehetőségét az izmos kar és csontos ököl számára 
kívánja biztosítani. Ma e túlzó felfogás a testkultúrát, a fizikai fölényt, 
szép testet, kemény izmokat, hajmeresztő bátorságot, testi kiválóságot 
túlbecsüli a szellemkultúra felett. Egy sportdiadal többet használ a mai 
embernek az életben való elhelyezkedés szempontjából, mint a diploma. 
A szellemi élet díszeinek egy megfeszített munkával eltöltött élet al
konyán be kell érniök egy 20—23 terítékű jubileumi bankett-asztal 
szerény dicsőségével, ugyanakkor 18 éves sportfiúk mindent elérnek, 
mit valaha a legmegfeszítettebb munkával és legsugárzóbb tehetséggel 
ember elérhet: pénzt, hírt, dicsőséget. . .  Egyes sportok lehetnek szé
pek, gyönyörűek, de a tömegnek, mely ezres csoportokban szemléli a 
versenyt, nem a szép, hanem a vér, izgalom, ordítás kell. E sportőrület
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előnyt ad a testi kultúrának a lelki kultúra felett s a tanuló ifjúságot 
is megfertőzi azon felfogással, hogy a sporttal hoz dicsőséget az isko
lára, de növeli a durvaságot is és azt tömegjárvánnyá szélesíti; a leg
finomabb szociális közkincset: a részvétérzést kiöli egyesekből és 
tömegből egyaránt, midőn látjuk, hogy a közönség lelki megmozdulása 
nélkül visznek ki a pályáról félholtra rúgott, ájult, tagjatört, vérző em
bereket ; a versennyé lett sportküzdelemben meggyengül a kímélet, a 
részvét, a nagylelkűség ösztöne, mert a győzelem kivívása a cél, tehát 
a versenyzők ellenfelek, kik felett rúgással, ököllel, buktatással győzni 
kell. Az ezrekre menő közönség néni a játék szabályos szépségében 
gyönyörködik, szabálytalanságokra biztatja a küzdőket s bekiált hoz- 
zájok; Rúgd le! A bokáját! A football, a birkózás, de a durva sport 
koronája: az öhölvívás inkább bikaviadalnak volna minősitheiő, mert 
ennek célja ütni egy embert az eszmélete elvesztéséig. — Manapság 
a tömegsportok terén oly túlzásokat és szertelenségeket lát az ember 
s a sportőrület mint tipikus korszellem olyan egészségtelen végleteket 
termelt ki, annyira nem testedzésről van itt többé szó, hogy időszerű
nek és jogosnak látszik az a törekvés, mely napjaink túltengő sport
fanatizmusát lecsapolni, helyes és egészséges keretek közé visszabil
lenteni törekszik.

Gondolkodó emberek figyelmébe méltán ajánlható e köny
vecske. F. B.

125 esztendős Mérföldkő. Budapest, 1929. Kiadja a Brit és kül
földi Bibliatársulat.

Kicsiny kezdetből, az ügybuzgó emberi munkát megáldó isteni 
kegyelem segítségével az egész világot átfogó hatalmas intézménnyé 
fejlődött 125 év alatt az 1804. évben Londonban megalakult s ma már 
Brit és külföldi Bibliatársulat név alatt működő Társaság.

Az egész Európát lázban tartó napóleoni háborúk testi és lelki 
nyomorúsággal sújtották az egyes országok népeit. Változás, nyomor, 
kétségbeesés, bizonytalanság, pusztulás mindenütt, Semmi földi dolog 
nem bizonyos. Megelégedés, megnyugvás, a földiekben bíztató remény 
sehol. Ennyi baj és viszontagság között valami megnyugtatót, valami 
változatlant keresett és óhajtott az emberi lélek. Egy Wales tartomány
beli leánynak, aki fillérenként gyűjtött össze nagyobb összeget egy 
biblia megvételére és 35 kilométernyi gyalogutat tett meg a bibliát 
árusító lelkészhez, hogy az egyetlenegy megszerezhető bibliát nagy 
kéréssel megvehesse, — mondom — egy leánynak a bibliához való 
megható ragaszkodása keltette fel egy lelkészben azon gondolatot, hogy 
könnyűvé kell tenni a közönség számára a biblia megszerezhetését s 
mivel ez egy embertől nem telik, többeknek kell összeállani a cél el
érhetése végett, mert egyedül csak az Istennek az evangéliumban hir
detett igéje adhat az embernek a változások alá vetett földi életben 
békességes tűrést, Isten gondviselésében való megnyugvást és egyéni 
boldogságra vezető lelki életet. — Gondolatait másokkal közölte, esz
méit'fejtegette s sikerült együvé gyűjteni azokat, kik a szentírás tér-
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jesztését célzó társulat létesítésére vele egyet értettek és e társulatot 
meg is alakították.

125 esztendő!! Roppant hosszú idő emberi véges létünkhöz mérve. 
45.656-szor jött fel és ment le a jótékony nap s ez idő alatt földi 
hatalmakban mennyi változás, romlás, pusztulás; anyagiakban vesz
teség ; eszmékben, elvekben elévülés, kapkodás; emberi dolgokban 
mindenütt romlandóság, hanyatlás! Ideig-óráig való javulás, de aztán 
annál nagyobb visszaesés, zuhanás, megsemmisülés. De a biblia ter
jesztésének eszméje nem évült el, nem csökkent e hosszú idő alatt, 
sőt bámulatosan fejlődött. Nem maradt meg Nagybritannia határai kö
zött, hanem kiterjedt az egész földi világra. Mert nem a társaság anyagi 
hasznát, hanem az emberekben az Isten gondviselésébe, szeretetébe, 
irgalmába vetett hitnek felébresztését, az Isten szeretetét, az Isten igéje 
szerint való élést s így az ember lelki boldogságának előmozdítását 
munkálta és munkálja ma is anyagi haszon nélkül. Több mint 600 élő
nyelvre fordíttatta le a bibliát s a világ különböző pontjain 56 saját 
házában és 45 bérelt helyiségben, tehát 101 helyen levő raktárából 
szállítja vasúton, hajón, tengeren, folyamon, tutajon, talyigán, lóháton, 
gyalog a biblia köteteit az előállítási költségnél olcsóbb áron s a túl- 
kiadásokat a társulat tagjainak adományai fedezik. A társulat világ
körüli hálózatának összes csomópontjaiból az év minden órájában átlag 
1301 kötet bibliát indítanak útnak. A társulat által fennállásának első 
96 éve alatt nyomatott és elterjesztett bibliák összes súlya nagyobb 
három páncélos csatahajó együttes súlyánál. — Az egész föld népe 
hálára van kötelezve e társulat iránt. Mi magyar protestánsok is hála
telt szívvel gondolunk rá, hogy tehetetlen szegénységünkben olcsó 
bibliával látja el híveinket. Csak a Károli Gáspár-féle bibliánkat a 18. 
századig 17-szer adta ki, az azóta revideált bibliánkat is ismételve kiadta.

Hálás köszönetünk tolmácsolása mellett Isten áldását kérjük további 
munkálkodására. . F. B.

P. Gulácsy Irén: Fekete vőlegények. III. kötet. VII. kiadás. 
Budapest. Singer és Wolfner (1928). 740. lap.

Kemény Zsigmond a magyar történeti regényt olyan magaslatra 
emelte, amelyről már csak lefelé vezethet út, legalább is ez volt a köz
felfogás. A tragikumnak azt a következetes és mélységes tiszta föl
építését s az emberi vonásokból összetevődött nagyszerűségét bámu
latos művészettel tudta megjeleníteni. Jókai történeti regényírása a 
költői képzelet utolérhetetlen bravúrja, az elbeszélőművészet káprázatos 
csillogása, a meseszövés csodás technikája, ami együtt műremekké 
olvad össze. Gulácsy Irén Jókai és Kemény jellemvonásait egyesíti 
írásaiban kiegyenlítő harmóniával. Megtalálható benne Jókai könnyed 
stílusa, színes leíróművészete, sőt még hibái is : a szertelenség és a 
szerkezeti pongyolaság, meg az aránytalanság. Hősei túlidealizálva és 
túlsötét színekkel festve vannak éppúgy, mint Jókainál. Ámde az már 
Kemény örökség, hogy regényének hátteréül nyugtalan, sötét korszakot 
választ. Keményt épp úgy nem engedte nyugodni a mohácsi tórgétfía

'" V
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mint ahogy Gulácsy Irént is ez a téma kísértette hosszú időn keresztül. 
Kemény tanulmányt írt a mohácsi veszedelemről, de történelmi regénye 
csak a mohácsi vész utáni állapotokat festi (Zord idők). Gulácsy I. 
hatalmas témát ragadott meg, amikor a mohácsi vész előzményeit, 
magát a mohácsi tragédiát és az utána következő siralmas korszakot 
örökíti meg regényében. Szinte erejét meghaladó feladatra vállalkozott, 
amikor a Fekete vőlegényeket írta. Tulajdonképpeni hőse a magyarság, 
ami ellen küzdeni kell: a magyar átok és a magyar sors tragédiája. 
Fekete vőlegénye: a magyar sors hordozói, a szomorú magyar végzet 
reprezentánsai. A magyarságnak kell a csapás, hogy feleszméljen, ma
gához térjen s összetartson.

Kemény hősei rendkívüli emberek, akik botlásuk miatt bűnhődnek 
aránytalanul; nem is annyira a bűn váltja ki a büntetést, hanem túl
zásba vitt jó tulajdonságaik sodorják őket bajba. Ezt a gondolatot 
Gulácsy Irén is átveszi hősei jellemrajzához, csakhogy a végzet kény
szerítő hatalmát ő a magyar végzettel azonosítja, az sodorja, kénysze
ríti magával áldozatait.

Sorsok fonódnak össze regényében, a magyar végzet örökös kör
forgásában, s mindegyiknek hasonló a kimenetele. Főhőse Czibak Imre, 
az egyik fekete vőlegény, a másik Tomory Pál. Fekete vőlegény azon
ban a betegesen nagyravágyó Zápolya János is, a tehetetlen Ulászló és 
a véngyerek II. Lajos is, akik a magyar sors szekerét hajtják Mohács 
felé. A láncát tépő magyar szimbóluma, Dózsa György is egy gvászos 
vőlegénye a sötét kornak, sőt a regény végén feltűnik Fráter György 
is, aki még csak lesz fekete vőlegény, hogy a galéria teljes legyen.

Széthulló szerkezetét is összefűzi szilárd egységgé egy fokozatos 
fejlődés előkészítése, ami beledöbben az olvasó leikébe, előkészület a 
gyásznapra: Mohácsra. Megelőzi ezt a magyar széthúzás, a paraszt
lázadás, a véres reakciója a Tripartítum szerzőjének, aztán Mohács, itt 
kulminál az esemény és halkan szelídül egy termékenyítő processzussá, 
előkészíti a vérből sarjadt összetartáson át a magyar feltámadás meg
születését, melynek bölcsője Erdély . . .

Hősnői vagy halkszavú szenvedő mártírok (Mária királynő), vagy 
lemondó, csupaszív teremtések (Czibakné, Sárika, Czilike), vagy pedig 
őrjöngő fúriák (Zápolya Borbála), sőt intrikus méregkeverők (Tescheni 
Hedvig). Az idegenek általában mind intrikusok (Gritti, Taniczky), ma
gyar hősei pedig egy-egy végzetes magyar hibának és nagyszerű erény
nek hordozói; igazi magyar típusok.

Tomory a nyugati civilizációtól áthatott magyar zseni és a szilárd 
akarat élő szobra, aki elvérzik, ha kell egy gondolaton, Czibak Imre 
a pallérozatlan öserő szimbóluma, mint az elsodort falu Böjthe Jánosa. 
Egyénisége olyan megkapó, hogy szinte természetesnek tűnik föl előt
tünk gyors karriérje: Zápolya apródjából hogyan lett fogarasi főkapitány, 
erdélyi vajda, majd pedig Erdély — vértanúja, akinek vére eggyé for
rasztotta Frdélyt.

„Azután megindult és ment és robogott jajjos, viharos, torz szá
zadokon át új tavaszra, magot megőrző, kincseket — zsarátot holnapra 
átmentő, halálban életet esküdő örök hivatása, a magyar jövő elé."



A legsötétebb sírból is volt, tehát lesz is föltámadás, ez az ígéret 
cseng ki regényéből, ami örök értéke művének.

Az sem utolsó érdeme, hogy a legsikamlósabb korszak legledérebb 
alakjáról (Z. Borbála) úgy ír, hogy kis lányok végigolvashatják, ebben 
felülmúlja az Ördögszekér és a Tündérkert íróit is.

Stílusa modern, folyékony, kifejezései újszerűek, szóösszetételei 
kiforrott írómüvészre vallanak.

(Mezőtúr) Dr. Boross István.
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Külföldi lapszemle. * 1
A Revue Universitaire 1929. évfolyamának számaiból.
A Revue 10. számában, a középiskolai tanárok és tanárnők 1929. 

július 14—24, napjain tartott hágai nemzetközi világ-gyűléséről ol
vashatunk részletes beszámolót. A tárgysorozat első pontja s hozzá
tehetjük, a tíz napig tartó kongresszusnak férfi és női részről legélén
kebb érdeklődéssel fogadott tárgya az a javaslat volt, amelyet leányok 
középfokú oktatásáról, a kérdés előadója nyújtott be.

Az éles ellentétek elsímultával egy színre verődött békés köz
vélemény e több tételű véghatározatban nyert kifejezést:

1. A jelen XI, kongresszus a növendékgyüjtésnek s biztosításnak 
ugyanazon feltételeit állapítja meg mind a két nemre vonatkozólag, egy 
szempontot ismer és követ a kiválogatásban, azonos órarendet tűz ki 
mindolyan tárgyak részére, amelyek az értelem pallérozása s az álta
lános műveltség szempontjából, régi évszázados gyakorlat alapján hasz
nosaknak bizonyultak.

2. A középiskolai tanfolyamnak közös vizsgával kell végződni, 
amely minden növendék javára egyforma előmeneteli fokozatot, egy
forma jogokat biztosít.

3. Ez a szervezet mindkét nemű oktatóknál, azonos szellemi és 
pedagógiai műveltséget, közös vizsgákat,közös tanulmányi képesítő fokokat, 
ugyanegy választás-módot és egységes szabályrendeletet tételez föl.

4. Jelen elvi jellegű nyilatkozat, amely csupán a két nem jobb 
tehetségű, majdan vezető, tiszti hivatású személyeire van tekintettel 
(nem győzik nyomatékkai ismételni: élite intellectuelle, creme), egyáltalán 
nem azt jelenti, hogy a fiatal leányok most már ne találhatnák meg 
más iskolában az ő különleges képességeiknek megfelelő általános mű
veltséget és a családban, a társadalomban rájuk váró hivatásra a kellő 
gyakorlati előkészítést!

5. Meg lévén egyszer állapítva mindkét nemre nézve a tanulás 
azonos volta s egysége, a növendékek együttes nevelése (coeducatio) 
tisztán a helyi viszonyok, az alkalomszerűség, a pénzügyi és közigaz
gatási lehetőségek dolga marad és országonként más-más módon sza
bályozható. Mindamellett az ily vegyes iskolák, a lehetőség határain
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belül tartoznak vegyes oktató személyzetről is gondoskodni; az igazga
tóság sorsát pedig, nemre való tekintet nélkül, mindig a személyi 
arravalóság, a nevelői rátermettség, a vezetői hivatottság szempontja 
döntse el.

6. A középfokú oktatásban nyert általános műveltség azonban 
szépen összefér, sőt összhangzóan egészül ki a társadalmi, családi elő
készülettel, az egyénre váró tág világi szerepkör észszerű és tudományos 
megismertetésével, a komoly, összetett természetű kötelességek körül 
való szigorú tájékoztatással. Ám ez a mindkét nemet kötelező, mind
kettőnek javára váló felvilágosítás tartalmazhat bőven oly tudnivalókat, 
amelyek mindkettőt egyaránt érdeklik, míg némely részletek megint a 
férfi és női nemre külön-külön tartoznak, ennélfogva kizárólagos sajátságúak.

7. Minden további reform, amelynek tárgya a középfokú oktatás
nak a modern kor értelmi és társadalmi szükségleteihez mért célszerűbb 
újjászervezése lenné, mindkét nemet egyiránt tartozik érinteni.

A tárgysorozat nem kisebb figyelemmel kísért másik pontja volt 
a középiskolai tanárok egyetemességének a Népszövetséghez való viszonya. 
A Holland Tanáregyesület s egyszersmind a kongresszus elnöke, Buur- 
veld, tapintatos modorban kérte hallgatóit, kíséreljék meg, kiki a maga 
körében, a középiskolai kézi könyvek hibás adatainak oly mértékű és 
szellemű kiigazítását (epuratio), amily bátran azt már több ország tanítói 
maguk között elvégezték. Az ellenőrzés rendszere és módja bizonyos 
irányító elvek szerint történnék lehetőleg egységesen s minél előbb. Nem 
csupán a mindenkitől annyira óhajtott béke ügye nyerne ezzel, folytatta 
lelkes hangon, hanem tudományos szempontból is jó nagy lépést ten
nénk előre; mert sajnos, némely országnak széltében-hosszában használt 
iskolás könyvei például, más, sokszor szomszédos nemzetek politikai és 
gazdasági földrajzát illetőleg botrányos tévedéseket tartalmaznak. A nyu
godt hangon folyt, tartalmas tájékoztató után a közgyűlés egyhangúlag 
fogadta el a következő javaslatot: „A középfokú oktatás nemzetközi 
tanár-egyeteme a Népszövetség intézményéhez és alkotásaihoz való hű 
ragaszkodását ezennel felújítja, hasonlókép azon elvek iránt érzett tisz
teletét, amelyek azt megalakulásakor vezették; az előadók eszméltető, 
irányító beadványait köszönettel fogadja s követésüket a tagok jóakaraté 
figyelmébe bizalommal ajánlja. Egyúttal a nagy nyilvánosság világánál 
adja tudtára mindazoknak, akiket illet, hogy a középiskolai tanárok 
egyen-egyen lelkűk mélyén szüntelenül érzik a felelősséget, az erkölcsi 
számadás kötelezettségét, kényszerét; ennélfogva szívükön is viselik 
tanítványaikban az emberies érzelmek hovatovább teljesebb kifejlesz
tését, mint amelyek egyedül képesek a művelt nemzetek egyértelmű 
tudatára szilárdan épített Népszövetség fennállását biztosítani.“

Kár volna elhallgatni azt az izgalmasan érdekes jelenetet, amellyel 
e különben mindvégig emelt színvonalon mozgó világgyűlés bezáródott. 
A „Deutscser Philologen verband“ részéről ugyanis egy szál német tudós 
betoppanása a terembe szokatlan riadalmat okozott. A magyar szólás 
hiába tartja, „egy fecske nem csinál nyarat“, mégis el nem titkol
ható volt a zavar, mely erre a gyanútlan tárgyalók szemében tükrö
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ződött és csak akkor oszlott kissé a köde, mikor egy ügyesen fogal
mazott, finom élű indítvány francia ajkakról elhangzott, mi szerint jö
vőre német tanárok is legyenek működő, rendes tagjai a „Bureau Inter
national“ -nak. És bár a határozat elnöki kimondásakor némi bosszúság, 
ellenszenv, sőt szégyenérzet futó árnyéka rajzolódott sok feszülten 
figyelő tag arcára, az indítvány simán, hallgatag keresztül ment. Az 
elnök pedig nyomban, az elismerésnek szinte jutalmazó meleg szavaival 
fordult a felszólaló felé: a francia küldöttség Hágában, úgymond, az 
elgondolható legügyesebb propagandát csinálta Franciaorszag mellett. 
A mi elfogultság, neheztelés Önök ellen, a szívek mélyén rejtőzve még 
élt, kivált tanügyi körökben, az most egyszerre felszakadt, szertefosz
lott, mint a pára — in auras evasit. ..

Fájdalom 1 A hágai kongresszus minket nem vett óvó szárnyai 
alá. Nekünk, bús magyaroknak, egyelőre csak a „hágai egyezmény" 
kétes áldásaiban lesz részünk.

A Revue 6. számának egy cikke a Nők Nemzetközi Reunion- 
jának kellő közepébe állítja a tudnivágyó olvasót. Az élénkmenetű és 
tanulságos eszmeváltás főkép három fontos női kérdés körül forog.

1. Affelöl tájékozódunk a leghitelesebb oldalról, hogyan történik 
az egyes országokban a nők tanári képesítése. Az eljárás éppen nem 
mondható egyöntetűnek, valamint az iskolák jellege is más-más sok 
tekintetben, ahová a főiskolai minősítés szól. Vegyes (coeducatio) lí
ceumok mellett folyton szaporodnak a különálló, tisztán leányoknak 
szóló intézetek; Anglia és Németország vo'.t e téren kissé elmaradva.

2. Érdemes megismernünk a nők véleményét arról is, miként gon
dolkoznak ők maguk a háztartási munkakörre irányuló szak- és tan
tárgyszerű előkészítés szüksége s értéke felől. Nézeteik azonban e 
téren még inkább megoszlanak. Míg ugyanis Norvégia képviselője a 
középiskolai leánynövendékeknek a társadalmi és háztartási ismeretekbe 
leendő beavatását tudományos alapon sürgeti, a görög kiküldött már 
nem igen látszik az elért iskolai eredménnyel megelégedve; angol társ
nőjük pedig nem átallja határozottan kijelenteni, hogy egy jól nevelt, 
értelmes, tanult, vagy éppen okleveles hölgynek nincs is efféle különös 
előkészítésre semmi szüksége. A felsőbbrendű képesítés s az ezzel járó 
nagyobb alkalmazkodó készség őt könnyűszerrel mindig a helyzet 
magaslatára fogja emelni.

3. A közfigyelmet annak a tételnek a taglalása is nagyon lekötötte : 
hol és hogyan tudnak tanulmányaik végeztével elhelyezkedni az ok
leveles nők és ami ezzel összefügg: a férjes nőket meghagyják-e állá
sukban, vagy mihelyt ezek a házasság révpartján kikötöttek, leszerel
tessék velük életük hajóját, amint az európai nagyhatalmasságok a most 
folyó londoni konferencián szeretnék leszereltetni egymással félelmetes 
dregnautjaikat — ha bírnák. A kölönböző országok e rejtvényt kü
lönbözőkép oldották meg. Olaszország például szívesen alkalmazza a 
családos tanítónőket; a németek most vitáznak, nem jobb lenne-e a 
házasságra kelő tanárnőket végkielégítéssel elbocsátani s megürült 
helyüket hajadonokkal tölteni be. Sub judice lís est.



66 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

A Revue 1. számában a testnevelési tanárok nemzeti szindikátusá
ról olvashatunk ránknézve is épületes dolgokat. Minap tartott gyűlésük 
tudniillik a következő javaslatot tette egyértelmülég a magáévá:

1. Megállapítja a kongresszus, hogy az 1928. évben kelt minisz
teri Utasítások a növendékek testi nevelését meg nem javították; 2. a 
testnevelés kötelező volta s eredménye tisztára önámítás, az anyagi és 
pedagógiai helyzet jobbulása elégtelen mértékű; 3. komoly hite és meg
győződése szerint sem a tantervi anyag s kellő óraszám csökkentése, 
sem a testgyakorlatoknak szentelt félnapok az ügy előmenetelét, a fiúk 
egészségi állapotát addig kedvezően nem befolyásolhatják, míg az anyagi 
és pedagógiai viszonyok mélyreható, gyökeres változásokon nem men
nek á t ; 4. kéri a felmentés eseteinek és alkalmainak törvényrendelte 
tisztább megállapítását; 5. úgy véli és vitatja, hogy egy intézetben sem 
várható addig igazi javulás, míg a testnevelésügy élére a működő 
tanárok sorából választott felügyelőtestület nem kerül — pályázat útján ;
6. a leghatározottabban tiltakozik minden olyan ráfogás ellen, amely a 
rossz szervezetért terhelő felelősséget a tanárok nyakába szeretné 
varrni, holott a bajt ezek már jóval előbb nyíltan hangoztatták; 7. saj
nálja, hogy észrevételei annak idején nem vétettek figyelembe és mind 
a miniszter maga, mind a megfelelő szakosztály államtitkára a szindi
kátus álláspontját észrevétlenül hagyták ; 8. a testnevelés ügyét újjá
szervezni egy nagy vegyes bizottság (benne az intézeti igazgatók, a 
testnevelési tanárok nemzeti szindikátusának és a növendékek szülői
nek megbízottjai) minél elébb állíttassék össze.

(Mezőtúr) Fejér Lajos.

Megjegyzések. 1
1. Új középiskolai reformot jelent be s körvonalaz közoktatás

ügyi miniszterünk, a Pesti Napló 1930. évi 21, 27, 33 és 39. számai
ban megjelent cikkeiben. Ezzel a reformmal részletesebben kívánunk 
foglalkozni következő számainkban. Most csak néhány szerény megjegy
zést teszünk rá, illő tisztelettel:

AJ „Kevesebbet, de jól! — ez lesz a középiskolai reformunk jel
szava“, mondja a miniszter úr.

Ezt a jelszót örömmel tesszük magunkévá. Igenis, úgy kell meg
reformálni a magyar középiskolát, hogy az a mainál kevesebbet adjon, 
de ezt a kevesebbet igazán jól adja, úgyhogy az teljesen vérévé, biztos, 
elidegeníthetetlen szellemi fegyverévé váljék az ifjúságnak. Gondos 
körültekintéssel ki kell válogatni az emberiség nagy szellemi kincs
tárából azokat a legértékesebb kincseket, amelyek méltók és alkalmasak 
arra, hogy az emberiség, illetve a magyar nemzet újabb nemzedékeinek, 
művelt középosztályának és szellemi arisztokráciájának közkincseivé 
tétessenek, amelyek alkalmasak a középiskolai ifjúság szellemi, erkölcsi
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kipallérozására, alkalmasak arra, hogy segítségükkel a magyar nemzet 
számára olyan vezető intelligenciát nevelhessünk, amely a múlt és jelen 
alapos ismerete alapján biztosan tekint a jövendőbe, tisztán, világosan 
látja a jelen követelményeit, határozott, biztos látással jelöli ki a jobb 
jövendő felé vivő utakat, választja kt a jobb jövendő kiküzdésére alkal
mas eszközöket. Igenis, ilyen meggondolással kell kiválogatnunk a jövő 
középiskolájának tananyagát, szigorúan ügyelve arra, hogy a sok-sok 
szellemi kincs közül csakis azokat válogassuk ki, amelyek az elérendő 
célra feltétlenül szükségesek, igazán nélkülözhetetlenek, s csakis annyit 
válogassunk ki, amennyinek birtokbavételére a közepes tehetségű, fej
lődésben levő ifjú ember, testi és szellemi egészségének veszélyeztetése 
nélkül, igazán képes.

A kiválogatásnak tehát nagy gonddal, minden elfogultságtól, el- 
hamarkodástól mentesen kell történnie. A nemzet ifjúságának testi-lelki 
egészsége, a nemzet jövendője forog kockán a középiskolai reform 
megalkotásánál. Erről nem szabad megfeledkezni.

B) De hát kik végezzék el. kik tudják elvégezni jól ezt a sors
döntőén fontos feladatot, az új középiskola tananyagának alapos, 
gondos kiválogatását? Szerény véleményünk szerint azok, akik ismerik 
és helyesen értékelni tudják az emberiség szellemi kincstárának anyagát, 
akik alaposan ismerik az ifjú lelkek teherbírását, vagyis tudósok és 
gyakorló pedagógusok. A  miniszter úr négy cikkének olvasása után 
nagyon aggódunk, hogy a miniszter úr nem ezekre fogja bízni a 
középiskolai reform megalkotását.

C) A mai túlterhelést akarja megszüntetni a latin hátraszoritásával, 
— mondja a miniszter úr, pedig egészen bizonyos, hogy nem a latin 
s nem is valamelyik tárgy egymagában, idézte elő a mai túlter
helést, hanem igenis az 1924-ben és 1926-ban kiadott új tanterv, amely 
kellő körültekintés nélkül, az ifjúság lelkét ismerő középiskolai tanárok 
meghallgatása nélkül jött létre. Ezt az új tantervet tehát egészében meg 
kell reformálni a fent említett szempontok szerint úgy, hogy a miniszter 
úr jelszava, a „kevesebbet, de jól“, — teljes mértékben érvényesüljön. 
Ez a fontos, ez a sürgős feladat. Hogy a latin milyen helyet foglaljon 
el az új reformban, azt bízzuk a lelkiismeretes szakértőkre, de igazi 
szakértőkre, ne pedig a nagy közvéleményre. Ha a test ápolására, 
nevelésére, épségben tartására szükséges eszközök, gyógyszerek kiválo
gatását a nagy közvéleményre bíznák, nagy baj lenne abból. Épp oly 
nagy bajt idézhet elő, ha az ifjúság szellem-erkölcsi nevelésére szükséges 
eszközök kiválogatását a nagy közvéleményre bízzuk. Borsos Károly.

2. Hogyan képezze magát tovább a földrajz tanára? Nem
csak a papra, de a tanárra is méltán vonatkozik az ismert közmondás, 
hogy holtig kell tanulnia. Tanulni kell azért, mert a tudomány hala
dásával szakjában olyan új dolgok, fogalmak, eredmények kerülnek 
elő, amelyek nemtudása hamarosan méltatlanná teszi őt e szép hiva
tás viselésére. De tovább kell a tanárnak — különösen a magyar 
tanárnak — képezni magát, mert azt láthatjuk, hogy szomszédos álla-
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maink lázas erővel és tempóval dolgozó kultúrpolitikájával szemben 
csak egy felkészült tanárgárda kezéből kikerült nemzedék veheti fel 
eredményesen a versenyt. Felmerül a kérdés, hogy mi módon képezze 
magát a földrajztanár tovább ?

Első kötelessége minden szakjával törődő tanárnak, hogy tudo
mányos eszközökkel, különösen könyvvel lássa el jól magát. Az egye
temről nem hozza magával mindazt a tudást, amit az élet megkíván 
tőle. De hoz indításokat, tájékozódottságot, kutatási készséget, amelynek 
segítségével a gyakorlat közben felmerült hézagokat pótolni képes. 
Elsősorban tehát jó és használható könyvekkel lássa el magát a szak
tanár. Különösen a nagy összefoglaló müvekre kell fektetni a fősúlyt, 
amelyek magukba olvasztják az apróbb értekezések eredményeit. 
A könyvek lehetőleg utolsó kiadásban szerzendők be. Ha mód van rá, 
nagyon ajánlatos kisebb, tudományos szinten álló gyűjteményeket is 
megszerezni, mint pl. a Sammlung Göschen, Aus Natur und Geistes
welt stb. szakmába vágó köteteit. Mindezek mellett azonban igen fontos 
szakfolyóiratok olvasása, amelyekből tájékoztatást lehet szerezni a 
tudományos haladásról, methodikai kérdésekről és az újabban meg
jelenő könyvekről. (A legfontosabb könyvek jegyzékét megtalálhatjuk 
szakszerű összeállításban: Dr. Paul Wagner: Methodik des erdkund
lichen Unterrichts I. 80, 81, 82. lapján és Teleki—Varga: A modern 
földrajz és oktatás című könyv 159, 160. lapján.)

A jól felszerelt könyvtár mellett nagy jelentősége van a tudo
mányos egyesületekben és gyűléseken való résztvételnek is. Újabban 
már hazánkban is nagyeredményű tanári továbbképző tanfolyamokat 
rendeznek. Ezeknek csak egy a hátrányuk, hogy nyáronként csak egy 
szakból tartanak tanfolyamot s így 5—6 évben jut egyszer sor föld
rajzra. Pótolja ezt némileg a Magyar Földrajzi Társaság Didaktikai 
Szakosztályának évenként tartott gyűlése, ahonnan a földrajztanár 
értékes benyomásokat szerezhet. Itt pedig az a hiba, hogy nehezen 
tudják az érdeklődést felkelteni a tárgy iránt, úgy, hogy megtörtént, 
hogy egyik értékes vándorgyűlésen a tiszántúli református középiskolák 
közül csak három iskola földrajztanára vett részt. Itt kell felemlíteni, 
hogy a modern színvonalon maradni akaró tanárnak az egyetemmel 
is fenn kell tartani a kapcsolatot. Könyveket kérni szünidőre a szemi
náriumból, amikor ott úgy sem használják, résztvenní az egyetem által 
rendezett tanulmányi kirándulásokon, eszmecserét folytatni a tudományos 
világ hivatott képviselőivel, mind megbecsülhetetlen előnyöket biz
tosítanának a középiskolai tanár számára. Ha még azt is felemlítjük, 
hogy külföldön tartott nemzetközi kongresszusokon való résztvétel úgy 
a hallottak, mint a látottak szempontjából igen nagy jelentőséggel 
bír, akkor kimerítettük a földrajztanárral szemben e téren felállítható köve
telményeket.

Külön kell kiemelni a vidékenként megalakult tanári körök nagy 
jelentőségét, amelyek még nincsenek kiaknázva. Az egyetemi képesítés 
különösen módszertani szempontból hagy nagyon sok kívánni valót. 
Ezt a hiányosságot, melyet ugyan újabban a gyakorló iskolák és a
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gyakorlati év komolyan vétele némileg pótol, a vidékenként megalakuló 
tanári körök tudnák legjobban ellensúlyozni. Arra gondolok, hogy 
minden környéken 4 —5 középiskola közül akadna egy, ahol kiváló 
késziiltségü és tehetségű kolléga tanítja a földrajzot. Egy tanári körben 
tömörült intézetek szaktanárai módot keresnének arra, hogy tapasztal
tabb és jártasabb kartársuk módszerével megismerkedjenek. Ilyen lá
togatások nagy eredménnyel járnának és a tanítási kedvet is nagyban 
fokoznák.

Utoljára hagytam, mint egyik legfontosabb tényezőt, az utazást. 
Ma már ugyan az egyetemen is részesül kirándulásokban a hallgató, 
az azonban nem elégítheti ki szükségletét. Önállóan kezébe kell venni 
a vándorbotot, hogy minél nagyobb területet ismerjen hazájából és a 
külföldből. Minél szélesebb körben beszél saját tapasztalatai alapján, 
annál többet ad növendékeinek. A  földrajztanárnak e téren is meg 
kell őrizni sokoldalúságát. Nem szabad csak egyféle vidékeket járni, 
hanem minden igyekezetével arra törekedjék, hogy a típusos vidékeket 
ismerje meg. Az sem utolsó gondolat, amit Wagner említett könyvében 
ajánl, hogy az iskolai fali képeken látható vidékeket látogassuk meg, 
már amennyiben az lehetséges, hogy a látottak alapján annál jobban 
és élénkebben leírhassuk azt. Az eredményes kirándulásnak az a titka, 
hogy útunkat kellőleg készítsük elő. Jó térképek, monográfiák segít
ségével előre készítsük magunkat el. Akkor térünk tudással vissza 
kirándulásunkról, ha, mint Wagner (akinek már említett munkáját 
tartottam szem előtt e cikk megírásánál) idézi: „tudással indulunk".

(Szeghalom) Pásztor József.

3. Tájékozatlanság. Megint a leányközépiskolák új szervezetéről 
való tájékozatlanság, s most evangélikus helyről, Zsedényi Béla mis
kolci evangélikus jogakadémiai tanár írja (Miskolc szellemi élete, 1929. 
80. lapján): „Egyedül a nőnevelés terén nem mondható egészen tel
jesnek a miskolci középiskolai szervezet, mert hiányzik belőle a leány- 
gimnázium mellől a felsőbb leányiskola." Az 1926. évi XXIV. t.-c. 
utóbbit megszüntette s helyébe állította a sokkal életképesebb líceumot és 
gimnáziumot, melynek nyolcadik osztálya után érettségit tesznek a növen
dékek és ezzel főiskolai tanulmányt folytathatnak. Igaza van a tudós 
professzornak: kell ilyen kultúrhelyen egy nem tudományos műveltséget 
osztó leányiskola is, felsőbb leányiskola-féle, de ez manapság nem a leány- 
liceum. Csakhogy tanügyi körökben kellene legalább ez iskolafaj 
létezéséről tudni! B. D.

Egyházi és iskolai hírek.
Egy munkában töltött hosszú élet zárult be február 
7-én este fél 9 órakor s esy 84 év fáradságától 

megtört testet adtunk át 9-én fél 4 órakor az anyaföldnek a sárospataki református

Dr. Szánthó Gyula.
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temetőben, azon a helyen, ahol Kövy Sándor, a jogtanérok nagy mintaképe is alussza 
örök álmait. A meghatottság érzésével temettük őt, a régi híres, de már elmúlt pa
taki jogakadémia régi híres jogtanérát, akinek keze alól magas állásban lévő nem
zedékek nőttek ki s aki ma mór szintén elmúlt. 1846-ban született. Mint ősi protes
táns család sarját, hagyományok vitték a tanári pályára. Atyja a régen megszűnt 
miskolci evangélikus gimnázium igazgatója volt. Pesten volt jogász. Itt került isme
retségbe Darányiékkal.

A ma mór elszakított Eperjesen kezdte tanári szolgálatát az evangélikus kol
légiumban, ahonnan másfél évi működés utón Patakra került (1875. júl„ 18. jkv. p.) 
s itt szolgálta a főiskolát 35 éven át, mint a római jog éleseszű s ítéletü rendes 
tanára. Tanári teendői mellett még egyéb téren is szolgálta a főiskolát. Tagja, majd 
jegyzője volt a gazdasági választmánynak, azután az intézet pénztárának (1889— 
1902) ellenőre lett s mint ilyen, hűséges, lelkiismeretes munkájával vett részt az 
iskola gazdasági ügyeinek intézésében is. Tagja volt az igazgató-tanácsnak, volt 
akadémiai széki jegyző, több ízben jogi dékán (1883—84,1888—89,1892—93, 1897—98), 
azután (1884—86) a főiskola közigazgatója. Egyházában is megbecsülték : a tiszai 
ágostai evangélikus egyházkerületnek előbb jegyzője, majd 1911 óta tb. világi fő
jegyzője s egyházi törvényszékének jegyzője volt éveken ót. Húsz éve volt nyuga
lomban, de ezalatt is dolgozott. A földművelésügyi minisztériumban a törvényelő
készítő bizottság tagja lett. Könnyű volt neki dolgozni, mert mellette szerető hitvese 
állt. Mikor ez 9 évvel ezelőtt elhúnyt, gyermekeiben talált vigasztalást. Majd ide 
húzódott 35 évi működésének színhelyére s itt adta vissza lelkét teremtőjének. Iro
dalmi működésének bizonysága két fordítása franciából, Faguet Emil: A kontárság 
kultusza (1919) és A felelősségtől való rettegés (1922), továbbá Ballagi Géza emlé
kezete (1909). Ez utóbbiban meleg vallomást tesz a jogakadémiának Sárospatakon 
való maradása mellett. Mint közigazgató, ajánló sorokat írt az 1885, júniusi libellus 
elé. Közigazgatói jelentések, jegyzőkönyvi pontok, értesítők szerkesztése is említhető 
e téren. Kéziratban maradt nagy Római joga s Az angliai világbirodalomról írt 
német munka fordítása. „Arbiter elegantiarum“ jelzővet illette egyik volt tanítványa 
róla szóló beszédében, aki előkelő fellépésével, magatartásával mintaképül szolgált 
hallgatóinak. Nem szerette a nagy nyilvánosságot s irodalmi működéssel is inkább 
idősebb korban kezdett foglalkozni. G . J .

A magyar tanárságnak nagy gyásza van. 1930. február 
10-én elhunyt Bartoniek Géza, a báró Eötvös József kol

légium megszervezője s hosszú időn keresztül igazgatója. A tudományok iránti 
őszinte szeretetével, alapos pedagógiai képzettségével, sohasem lankadó munka
kedvével az Eötvös-kollégiumot a magyar kultúra egyik legnagyobb büszkeségévé 
tette. Kiváló emberismerete, igazságossága, felekezeti szempontból való teljes el
fogulatlansága tudományos és pedagógiai köreink egyik legtekintélyesebb vezér
alakjává avatták. Mint egyik legfontosabb tanárképző intézményünk vezetője, egy
szersmind a legtökéletesebb példakép is volt az ifjúság leendő nevelői számára. 
A gondjára bízott tanárjelöltek sorsát intézetéből való távozásuk után is mindenkor 
érdeklődő figyelemmel és szeretettel kísérte- Az iránta érzett őszinte hála szép lát
ható jele volt az a nagy tisztelet, mellyel az Eötvös-kollégium volt tagjai össze
jöveteleik alkalmával mindig körülvették. Protestáns iskoláink tanórai közül is 
számosán tanítványai sorából kerültek ki. Emlékét tisztelettel és kegyelettel fogjuk 
megőrizni. L. Z .

Bartoniek Géza.
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a pécsi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló
reáliskola rendes tanára, a pécsi református egy

ház presbitere, f. évi február hó 14-én, 42 éves korában elhunyt. A tanári munkát 
a mezőtúri református gimnáziumban kezdte, a világháborút végigkúzdötte katonai 
szolgálatban s a háború után foglalta el helyét a pécsi főreóliskolában. A földrajzot 
és történelmet tanította, nagy készültséggel, kiváló buzgalommal és sikerrel. A ma
gyar történelem köréből több dolgozata nyomtatásban is megjelent. A magyar köz
oktatásügy, a magyar református egyház nagyértékű munkását vesztette el benne. 
Áldás emlékére !

Idei közgyűlésünkről. A csurgói Csokonai Vitéz Mihály reálgimnázium igaz
gatótanácsa és igazgatósága f. évi január hó 15-én kelt levelében meghívta az Or
szágos Református Tanáregyesületet, hogy az idei közgyűlését tartsa Csurgón. Az 
egyesület központi igazgatósága f. évi január hó 28-án Dóczi Imre elnöklete alatt 
tartott gyűlésén tárgyalta a meghívást, azt köszönettel elfogadta és határozatáról a 
meghívó testületeket értesítette. Az idei közgyűlésünk tehát Csurgón lesz.

A központi igazgatóság a közgyűléssel kapcsolatosan még a következőket 
határozta e l :

Mivel most, az idén, pünkösd ünnepe nagyon kiesik (június 8-ón és 9-én 1), 
azért az eddigi szokástól eltérőleg a közgyűlést nem ünnep után, hanem ünnep 
előtt, június 6-án, pénteken tartjuk meg. A pünkösdi szünetet tehát evégből így kell 
kiadni, vagyis június 4-én, szerdán déltől kezdődőleg, június 9-ig, ünnep másodnap
jáig bezárólag. A központt vezetőség Debrecenből június 5-én, csütörtökön reggel 
utazik el a hétórás gyorssal; Budapesten megebédel és délután 1 órakor a sze
méllyel utazik tovább Csurgóra, ahová este 8 órakor érkezik. Akkor este rövid is
merkedés, melynek költségeit mindenki maga viseli. Másnap, június 6-án, a köz
gyűlés prgrammja ez : 8—10-ig szakosztályi gyűlések (rövid programmokat kell ki
tűzni, hogy 2 óra alatt feltétlenül végezhessünk velők); 10—11-ig választmányi 
gyűlés; 11—'/'.12-ig ünnepi istentisztelet; */* 12—V«2-ig a közgyűlés megnyitása, üd
vözlések, formalitások ; ‘/22-kor a közgyűlés felfüggesztése ; 2—4-ig közebéd ; 4—6-ig 
a közgyűlés folytatása és bezárása ; 8-kor vacsora. Másnap, június 7-én és vasárnap, 
június 8-án balatoni kirándulás (Keszthely, Badacsony, Tihany, Balatonfüred, Sió
fok, Almádi).

Szabolcsi Tanári Kör. A Szabolcsi Tanári Kör f. hó 9-én rendkívüli köz
gyűlés keretében töltötte be a lemondás folytán megüresedett elnöki tisztséget. 
A nyugalomba vonult dr. V ie tó r is z  J ó z s e f  kollégiumi főigazgató-elnök helyébe Z w ic k  

V ilm o s  nyíregyházi evangélikus Kossuth reálgimnáziumi tanárt választotta meg egy
hangú lelkesedéssel. A többi megürült állásokat részben nyíregyházi, részben a Kör 
kötelékébe tartozó kisvárdai és nagykállói gimnáziumi tanárokkal töltötte be. E rend
kívüli közgyűlés keretében tartott értekezést Zwick Vilmos az ifjúsági gyüjtőegye- 
sületekről is. Az ifjúsági gyüjtőegyesületek közül részletesebben a bélyeggyüjtéssel 
foglalkozott, melynek értelmi és erkölcsi nevelő fontosságára hívta fel a Kör tagjai
nak figyelmét. Előadása alapján az a vélemény alakult ki, hogy a bélyeggyüjtés 
hatékonyan illeszkedhetik be az iskola nevelő és ismeretterjesztő munkájába. 
Értekezésével kapcsolatban megemlíti, hogy a múlt évben tartott főigazgatói érte
kezlet elé azt a javaslatot terjesztette, hogy az illetékes felettes hatóságok hassanak

Dr. Sebestyén Béla,
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oda, hogy lehetőleg minden iskolában alakuljon meg a bélyeggyűjtő egyesület. 
A nagy érdeklődéssel fogadott értekezésért a Kör köszönetét fejezi ki az elő
adónak. W e is z e r  G y u la  titkár.

Nem gondolja, hogy talán saját gyermekeit támogatja az árvabélyeg-akcióval?

A honfoglaláskori Magyarország, M elich  J á n o s  egyetemi tanár hatalmas 
munkája, nemrég megjelent negyedik füzetével befejezést nyert (I. a Magyar Nyelv- 
tudomány Kézikönyve, 1. 6). A fáradhatatlan tudós szerző a nyelv- és történettudo
mány oly tág területén tekint itt át, hogy fejtegetései méltón válnak nagyjelentősé
gűvé a külföldön is. A történeti források, továbbá a magyar, török, szláv, német és 
román nyelvtörténet adatait tekintetbe véve a folyó- és helynevek magyarázata útján 
kiváló intuícióval és alapos tudományos módszerrel vizsgálja azt a kérdést, 
mily népeket találtak itt Magyarország megszállásakor honfoglaló őseink. Bár művének 
egyik szülőoka kétségtelenül a hazafias fájdalom, ez sohasem teszi elfogulttá s 
mindenkor a legtisztább tudományos igazság megállapítására törekszik.

Melich Jánost, aki evangélikus iskolaügyünk egyik vezérférfia. ez alkalom
mal a magyar protestáns tanárság is tisztelettel üdvözli 1 L . Z .

Vájjon szegényebb lenne-e az egyháza, ha havi 1—2 pengőt árvabélyegre 
fordítana ?

A magyar evangélikus egyetemes egyház és evangélikus társadalom, ko
szorús költőjének, S á n t h a  K á r o l y n a k ,  síremléket kíván állítani. Kérjük az 
evangélikus iskolákat és tagtórsakat, hogy ezt a célt előmozdító adományaikat egye
sületi pénztárosunk, d r . L o s o n c z i  Z o ltá n  címére (Budapest, VII., Vilma királynő út 
17—21) f. é v i  á p r i l is  h ó  1 -ig  küldjék be. A z  O E T  e ln ö k sé g e .

A Missziói Lapok, a Misszióegyesület kiadósában, báró P o d m a n ic z k y  P á l  

szerkesztésében január havában újra megindult. A havonta megjelenő külmissziói 
folyóirat előfizetési díja egy évre 1 pengő. Az előfizetési díjak a Misszióegyesület 
pénztárosának küldendők (Broschkó G. Á. esperes, Budapest, IV., Deák-tér 4. 1. em.)

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Szelényi Ödönnek a magyarországi 
történeti tankönyvek ügyében szerkesztett memorandumáért elismerését fejezte ki.

Minden árvabélyeg egy-egy útlevél az árváknak a nélkülözött otthon felé !

A budapesti református gimnázium gyorsíróköre három ízben s így végle
gesen megnyerte a kultuszminiszteri vándordíját, melynek ünnepélyes átadása február 
16-án, díszgyűlés keretében ment végbe. Ez alkalommal adta át a Szegedi Gyorsírók 
Egyesülete is az ünneplő Gyorsírókörnek az általa elnyert Fabró vándordíját.

A „FEBE“ Evangélikus Diakonissza Egylet leszakítós naptára az 1930. 
évre. II. évfolyam. Tömbnaptár. Minden napra egy-egy nagyon kedves, drága 
gyöngyszem Isten igéjének kincsesházából. A hozzáfűzött magyarázat rövid, a lélek 
erejében megírt. Alkalmas arra, hogy felolvasását a családi áhítatok keretébe illesz- 
szük. Megkapóak a lap hátsó részén levő szebbnél-szebb illusztrációk, melyek az
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igének a gyakorlati életre való hatását szemléltetik. Tanárok, papok, sőt diákok 
is áldással olvashatják ! A naptárt külsőleg művészi tervezésű, színes kivitelű hátlup 
díszíti, mely bibliai igazságokat allegorizál. Ára 180 pengő. Még kapható. Budapest, 
I„ Hidegkúti-út 123,/a.

Felhívás és kérelem! Kartársi tisztelettel felkérem a „megszállott területekről" 
Csonka-Magyarországba áttelepedett azon tanártársaimat, akiknek fizetés szempont
jából úgynevezett „trianoni“ beszámítatlan évei vannak, hogy pontos címeiket és 
beszámítatlan éveik számát jelenlegi rangsorukkal legyenek szívesek velem közölni. 
N a g y  V ilm o s  leánykálvineum tanítónőképzője, Nyíregyháza.

A magyar ifjúsági Vöröskeresztes csoportok Munkakönyvé f. év február 
havában megjelenik. Előjegyzéseket 8 pengőért elfogad B e n k ö  A n d r á s  kir. tanfel
ügyelő, Nyíregyháza. A könyv bolti ára 10 pengő lesz.

Az evangélikus tanáregyesület pénztárába 1929. december 21-től 1930. feb
ruár 3-íg a következő összegek érkeztek:

I. T a n u ló k  u tá n i já r u lé k  az 1929-—30. tanévre : Aszódi gimnázium 128, békés
csabai gimnázium pótlólag 5'20 pengő.

II. T a g d ija k ;  a vallástanári szakosztálytól 26 pengő a következő tagok utáni 
járulékképpen 1930-ra: Algőver Andor, Gaudy László, Gunesch Károly, Gáncs 
Aladár, Lamnek Vilmos, Martony Elek, Pap Ferenc, Rimár Jenő, Reif Pál, Szu- 
chovszky Gyula, Szuchovszky Lajos, Szántó Róbert, Szlovák Miklós; továbbá a 
következő budapesti tagoktól egyenként 4 pengő 1930-ra: Bexheft Ármin, Bőhm 
Dezső, Bünker Jozefin, Fiala Margit, Filarszky Erzsébet, Glock Klára, Harmath Hona, 
Horch Viktória, Jablonovszky Piroska, Jeszenszky Ilona, Kell Klára, Kozma Gab
riella, Láng Margit, Mika Mária, Morandi Ilona, Oppel Imre, Papp Gyuléné, Ruttkay 
Miklián Gyula, Schaadt Gyuláné, Szarvasi Olga, Szelényi Ödön, Szigethy Lajos, 
Szluika Ella, Télessy Dalma, Zelenka Margit, Vidovszky Kálmán ; 1929-re és 1930-ra 
Kovács János 8, Barcsai Károly (Győr) 1930-ra 4 pengő. L o s o n c z i  Z o ltá n  evangélikus 
tanáregyesületi pénztáros.

Az Országos Református Tanáregyesületbe 1930. január 10-től február 22-ig 
a következő díjakat küldték be

I. T a g d íj r a : Koppé E. Mezőtúr 6, Hodossy B. Sárospatak 6, Hartmann J. 
Budapest 6, Németh J, Felsőgöd 6, Imre S. 2 (pótlás) Békés 14 tag 84, debreceni 
gimnázium 86, dr. Erdélyi L. Budapest 10, Pataki D. Kiskunhalas 6, debreceni ta
nítóképző 60, Búza L. Szeged 6, Mezőtúr 19 tag 114, pápai gimnázium 14 tag 84, 
debreceni tanitónőképző 42, Nagy J. Pápa 6, Hosszú L. Budapest 6, Sárospatak 2 
új tag 12, Győrffy I. Szeged 6, debreceni egyetem 80, Debrecen vegyes 82 pengő.

II. T G y N A - r a : Sárospataki gimnázium 1102'08, budapesti református gimná
zium 1000, debreceni református polgári fiúiskola 120'96, miskolci reálgimnázium 
593'60 ' 593'60,‘Karcag 70P36, Mezőtúr 766'08, pápai gimnázium 1008, kamatba 25, 
kecskeméti reálgimnázium 716'80, nyíregyházi tanítónőképző 155'40, debreceni tanító
nőképző 448, hajdúböszörményi gimnázium 721'28, nyíregyházi leánypolgári 367'36 
pengő.

III. P r o te s tá n s  T a n ü g y i S z e m l é r e : Kisújszállás 80, Békés 30, sárospataki gim-
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názium és akadémia a tanulóktól beszedett 50 fillér alapján 282'50 (11), Mezőtúr 100, 
Karcag 30, tanárok 32, pápai gimnázium 80, Bujfalu 12, debreceni gimnázium tanári- 
kar 80 pengő. J a k u c s  I s tv á n  pénztérnoji.

Jelentés a református TGyNA-ból kiosztandó nevelési segélyekről. Az
Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága február 16-án tartott 
gyűlésében foglalkozott a nevelési segélyekre bdérkezett kérvényekkel.

Beérkezett 94 kérvény. A kérvényezők számára s a rendelkezésre álló ösz- 
szegre tekintettel az igazgatóság a következő javaslatot fogadta el és terjesztette fel 
az egyetemes konventhez.

1. Adassék I—II. osztályos középiskolai tanulónak 60 pengő, III—IV, osz
tályosnak 100 pengő, egyetemi hallgatónak 120 pengő j e le s  bizonyítvány, elegendő 
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Ezen elvi megállapodásoktól az igazgatóság csak néhány indokolt esetben 
tért el a kérvényekből kiolvasható méltánylandó okok miatt. 7 tanuló kivételével a 
többinek mindnek javasolt segélyt összesen 6510 pengő értékben.

A kérvényeket február 7-én az igazgatóság felterjesztette az egyetemes 
konventhez.
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A hajnal fia.
Nagybányai Horthy Miklós kormányaóságának 

10 éves fordulóján.

„A nagyok élete a nemzet életévé, erényük a nemzet 
erényévé, történetük a nemzet történetévé válik“ (Tompa). 
H o r t h y  M i k l ó s  kormányzót igy látjuk már a magyar 
nemzet történetének korszakos alkotórészeként. Az a hajnal 
hozta e világra, mely Magyarország egén az abszolút ura
lom nyomasztó, söiét éjszakája után föltetszett. Nemzetünk 
fölszabadulásának, szebb, boldogabb jövendőjének remény
sége s hajnali fényessége ragyogta körül bölcsőjében. Jött, 
mikor a nemzet egy új élet és világ vágyával, az idők 
méhe az elvérzett és megszenvedi nemzetre, sziveket emelő 
és energiákat fakasztó Ígéretekkel volt telve. Jött, mint egy 
biztató és sugárzó nemzeti hajnal fia, ahogy az ószövetségi 
próféta nevezte minden idők reménységét.

Ősrégi családjának egyik ivadéka erdélyi református 
püspök, egy másik női szépséggel és erényekkel ékeskedő 
tagja a hatalmas Lorántffyak egyikének felesége, a nemzeti 
ideáloknak abban a bűvkörében, amelynek igézete Lorántffy 
Zsuzsánnával és a Rákócziakkal az egész magyarság lelkét 
állandó hatalmában tartja. Atyja is magas szellemű, fenkölt 
gondolkozású, szilárd jellemű, hittel és akarattal teljes, tenni 
kész és képes, igazi vezérnek termett ember, aminthogy ve
zér is volt a vármegyén és a református egyházi életben, 
sőt lehetett volna az államéletben is, ha becsvágya sarkalja 
és szerénysége vissza nem tartja. A gyermek Horthy Miklós 
nevelése a családi körben, aztán a falusi iskolában, majd 
a debreceni kollégiumban az isteni Szentháromság mellett 
a hit, erkölcs és haza szentháromságát is kitörölhetetlenül 
véste leikébe s életének vezérlő elvévé, kategorikus impera-
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tivusává tette az ezekből fakadó s ezekért semmi áldozattól 
vissza nem riadó kötelességet.

Horthy Miklós tehát születésénél, családjánál és nevel
tetésénél fogva mintegy predesztinálva volt nagy remények, 
magasztos célok megvalósítására. Egyénileg is olyan eleven, 
hatékony erőt adott belé a Teremtő, amely a magas csú
csokat nézte és azok felé tört az iskolai tanultságnak, az 
önképzésnek, a test és lélek harmonikus kiművelésének olyan 
fokával, aminőre csak kevesen tudnak eljutni. Nagy tanító- 
mesternek ismerte a természetet és az életet, melyeknek 
hasznos tanítását is magába szívta, de még bőségesebben 
növelte lelkének gazdag tartalmát az iskolák és a könyvek 
útján s igy vette birtokába azt a dús elméleti és gyakorlati 
tudományt, amely, mikor arra az idő és alkalom megér
kezett, a szörnyű világháborúban, rettenthetetlen bátorsággal 
párosulva, a csaták oroszlánjává, a hősök hősévé avatta. 
A haza és a nemzet legendába szőtte az otrantói hőst s a 
hajóskatonák úgy tekintettek rá, mint az északi csillagra.

Aztán ránkborult ismét a rémületes, sötét éjszaka. Sok
szorta nagyobb és feketébb, mint volt az, amelyből kiemelt 
bennünket az a hajnal, amely a Horthy Miklós bölcsőjét 
bearanyozta. Beborult körülöttünk minden. „Nem volt re
mény már, csak emlékezet.“ És ekkor jelent meg újra Horthy 
Miklós, a hajnal fia,

„Hogy lenne életösztön a halónak,
Bénult idegre zsongitó hatás,
Reménye a remény nélkül valónak:
Önérzet, öntudat, feltámadás.“ ( A r a n y .)

Hozta az elnyomottaknak a felszabadulást, a sötét éj
jelben bolyongóknak a hajnalt, az elcsüggedteknek a hitet, 
a sok sebtől vérző, csonka hazának az élet lehetőségét. Ez 
az ő személyének és munkásságának történelmi jelentősége: 
A  nemzet elfásult lelkének fölébresztése, ellankadt erőinek 
fölszítása, önbizalommal és önérzettel való megtöltése, a ma
gyarságnak abba a biztató hajnalfénybe való beállítása, 
amely jelenti az éjszaka után a fölkelő napot s ezzel Ma
gyarország feltámadását.

Tíz évvel ezelőtt a nemzet, mint kormányzót, a maga 
élére helyezte. Ebben a főméltóságban jár azóta előttünk
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az ő példás munkásságával és tündöklő erényeivel, amelyek 
közül is kimagaslik puritán egyszerűsége, törhetetlen hite és 
bámulatos kötelességteljesitése. Három olyan nagy virtus, 
amely csak a legkiválábbak jellemének a sajátsága. De há
rom olyan virtus is, amit a kálvinista családi hagyomány, 
a kálvinista nevelés és légkör fejlesztett ki benne. A  hata
lom polcán sem szédült meg, hanem megmaradt annak, 
aki volt, olyannak, aki a saját becsületét és a nemzet üd
vét mindenek fölé helyezi, ez a lelki nagyságnak olyan 
dicső példája, amely előtt hódotattal kell meghajtanunk.

Meg is hajiunk mélységes, alázatos tisztelettel és oda
adó ragaszkodással. Tisztességet teszünk kormányzónknak 
és meghajtjuk előtte a magyar protestáns tanárság hódoló 
tiszteletének lobogóit. Az ő alakját és történetét már nem
zetünk ragyogó lapjaira írta fel Klió s példaként fog állani 
az iskolai nevelésben. Nem veszhet el az a nemzet, amely
nek ilyen fiai vannak. Tíz évi kormányzása hazánkra új 
hajnalt derített. Az éjszaka immár elmúlt, itt a reggel. 
Még ködös a látóhatár, de mái bontogatja nemzetünk föl
kelő napja fényes sugarait. Előtte megy tündöklő szekerén 
a hajnal fia. Üdv és dicsőség reá, siker és áldás munkájára !

S. Szabó József.

Új tanterv felé.
Általános visszhangot keltettek és keltenek gróf Klebelsberg Kuno 

közoktatásügyi miniszternek azok a cikkei, melyek f, évi január hó 20-án 
indultak meg a „Pesti Naplódban és négy vasárnapon át rendre foly
tatódtak. A miniszter bejelenti és érvekkel támogatva kifejti ez írásai
ban, hogy az 1924. évi XI. t.-c. által rendszeresített reálgimnázium tan
tervét, amely tulajdonképpen eddig egy tanulói generációt sem élt végig, 
hiszen ma csak még az I—VI. osztályokba van bevezetve, a jövő tan
évre megváltoztatja, — mondhatjuk bátran, — gyökeresen átalakítja. 
A latin nyelvet ugyanis az I. osztályból a 111-ikba viszi fel és csak ott 
kezdik meg a tanítását; viszont a németet leteszi a II-ikbó! az I-sőbe 
és már ott hozzáfognak a tanulásához. Ezenkívül nem lehetetlen, hogy 
egyéb változtatások is történnek, úgyhogy valóban radikális beavatkozás 
készülődik, nem pedig imilyen-amolyan, tessék-lássék foltozás, vagy 
javítgatás.
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A latin visszaszorítása, tanításának 8 évről 6-ra való összezsugo- 
rítása százados hagyományokat támad meg. Mert igaz, hogy a Mária 
Terézia korabeli tanügyi politika kodifikálja először uralkodó tárgyként 
a latint, tehát innen kiindulva csupán másfél századról beszélhetünk, 
de a latin nyelv iskolai múltja megkezdődik ténylegesen a rombadülő 
nyugatrómai birodalom pusztulásával és azóta oly megdönthetetlenül 
dominál Európaszerte a művelt népek közoktatásában, hogy itt a letűnt 
idők patinája szinte két évezred avatagját sugározza, tárja figyelő sze
münkbe. E két millennium alatt a latin sok-sok harcot állott már k i ; 
különböző korok és nemzetek megtépázták diadémját, el-elkergették 
királyi trónjáról, de azért ő él és — hiszem és vallom — élni is fog. 
„Vidít iamque alios ventos!“ Azonban kétségtelen, hogy tenger sok 
ellensége van és így igen népszerű, talán könnyű is ellene harcolni; 
ellenben mellette, érte küzdeni olybá tűnik fel, mint aki pókhálós ab- • 
laküvegen át alacsony, omladozó vityillőből nézi a kint napsugárban 
fürdő életet és a technika minden modern csodáját. Legalább szeretik 
ezt a fejünkre, akik hívei vagyunk, ráolvasni. Rendben van, mi vál
laljuk ezt nyugodtan. Rámutatunk egyszerűen a tavasz pompájában 
virágzó, gyönyörűséges falombra, melynek azonban a földben rejtőző, 
bujkáló, életerőt felszívó gyökérzetre van szüksége, amit lenézhetünk, 
elhanyagolhatunk, de ki nem téphetünk, mert különben a zöldelő levelek, 
a színes szirmok, az őszre ígérkező gyümölcsök is elpusztulnak. A pub
likum azonban szeret a felszínen mozogni: neki nehéz és felesleges a 
latin, esetleg könnyű és hasznos a német, tehát te latin halj meg!
A nyírségi homokot is milyen könnyűszerrel lehet szántani, de már a 
szurokfekete kunsági humus próbára teszi az embernek, állatnak, trak
tornak az e éjét; azonban a tiszavidéki búza világmárka, a szabolcsi 
rozs pedig közönséges szatócsárú. Szóval megérthető, ha a közönség, 
a szülők nagyobb része megelégedéssel és helyesléssel fogadja a latin 
beígért visszaszorítását. Ezentúl ugyanis kevesebb fáradsággal juthat a 
tanuló az érettségi bizonyítványhoz, már pedig ez a fő, nem a művelt
ség elmélyítése, szilárd alapokra fektetése.

A latint bővebben védelmezni e lapon szükségtelennek tartom.
A magyar középiskolai tanárságnak köztudatában kell lenni éppen a 
latin tanítása körül régóta hullámzó harc következtében a pro és contra 
érvek egész arzenáljának. Hogy a latin a mai európai műveltségnek az 
alapja, irodalma a jellemképzésnek mindenkor megbecsülhetetlen kó
dexe és példatára, nyelvrendszere a logikai gondolkodásnak szinte 
páratlanul álló tényezője, sok tudományszaknak ma is pótolhatatlan 
forrásműveket és eredeti alkotásokat nyújt, a tudományos terminoló
giának nemzetközi és kiaknázhatatlan kincsesbányája: — ezek olyan 
közismeretes axiómák, hogy őket bővebben fejtegetni egészen hiábavaló 
fáradság lenne. Ezzel szemben a fő ellenérv, hogy régtől fogva holt 
nyelv és a tanulásra fordított sok idő és sok munka korántsem hozza 
meg a maga megfelelő értékű gyümölcsét, nem hasznos tantárgy, a latin 
irodalom és történelem fordításokból is megismerhető, a logikai gondol
kodás a mathematikával is eléggé kipallérozható, erkölcsi paradigmákat 
pedig minden nép történelme szolgáltat.
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A kultuszminiszter a február 16-i cikkében (Pesti Napló) a kö
vetkezőket írja: „Mit használ a létért való küzdelemben egy magyar 
ifjúnak a görög és a latin és mit használ az, ha ehelyett németül és 
angolul, vagy olaszul és franciául ért? Ennyit az iskolában is meg lehet 
szerezni, a többi pedig már könnyen jön, mert akinek valamely élő
nyelven alapos a nyelvtani tudása és emellett van bizonyos szókincse, 
az a folyékonyabb beszédet egy-két hónapi külföldi tartózkodás után 
egész könnyen elsajátíthatja. Abban a pár mondatban, amit az imént 
elmondtam, van a reform lényege és annak, azt hiszem, minden józan 
ember által könnyen megérthető indokolása.“ Tehát a miniszter a most 
felsorolt ellenérvek közül itt maga állapítja meg, hogy reformjának oka 
és célja legfőképpen a hasznosságra törekvés. Ezt különben már a har
madik cikke végén (P. N. febr. 9.) is kijelenti: „Remélem, hogy az így 
kimunkált reálgimnáziumtípus majd hasznos iskolafajta lesz.“ Tehát nem 
tévedek, ha azt mondom, hogy ez az egész reform az utilitarizmus je
gyében áll: „in hoc signo victurus est." E tekintetben pedig súlyos, sőt 
legyőzhetetlen nehézségek vannak.

A „non scholae, séd vitae discimus‘‘-féle álláspont nem új talál
mány, hanem nagyon régi követelmény. De a tudomány mindig csak 
általánosíthat, az élet ellenben mindig egyedi jelenségeket termel és 
így olyan akadállyal kerülünk szakadatlanul szembe, amit teljesen ki
küszöbölni nem is lehet, legfeljebb többé vagy kevésbé csökkenteni. 
Sem maguk az egyes tudományok, sem semmiféle iskolatípus, vagy 
nevelési rendszer el nem tüntetheti végképpen ezt az ellentétet, csak 
törekedhetik a minél célszerűbb kiegyensúlyozására. Már most erősen 
problematikus értékű az az állítás — az egyéni vélemény axiologiai 
határán semmiesetre sem emelkedhetik túl, bármilyen magas és előkelő 
helyről hangozzék is —, hogy pl, a 4 évfolyamú latinos iskola meg
spékelve 8 évi némettel és 6 évi angollal vagy franciával vagy olasszal 
„hasznosabb iskolafajta“ lesz, mint a mai humángimnázium? Hiszen a 
humániórák tanulásán nőtt fel a mai egész angol és német nemzet 
színe-java és lám, ilyen nevelési rendszer mellett óriásit fejlődött mind 
a két birodalom minden tekintetben s még, ahol a „strugle for life“ a 
szó legigazibb értelmében legjobban szokott érvényesülni, a harc me
zején, a világháborúban is megmutatták e germán törzsek fiai, hogy 
mire képesek. Soha ne legyen a magyar jobb üzletember, mint amilyen 
„businessman“ az angol és soha technikailag, iparilag, sőt mezőgazda
ság terén is ne törjön jobban előre, mint a német az elmúlt évtizedek 
alatt, vagy akár ma is. Ne beszéljünk hát a latinról és görögről úgy, 
mint az életrevalóságnak, a hasznosságnak, a gyakorlati nevelésnek a 
kerékkötőiről, mert ezzel évszázados történeti tényeket és igazságokat 
próbálunk elhomályosítani. A latin és görög a maga nevelő hatását nem 
kénytelen igazolni, csak egyszerűen visszamutat egy néma gesztussal a 
letűnt évezredek emlékeire. Ellenben nagyon ajánlom, sőt kérem, hogy 
a klasszikus nyelvek tanításának ellenségei olvassák el az ORTE Köz
löny XLV. évfolyamának (1911—12.) 584—86. lapjain Írottakat és ves
sék össze az 1901. évi orosz középiskolai reformnak, mellyel a latint
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és görögöt teljesen háttérbe szorították, a nevelésbeli következményeit 
a 16 év múltán kitört kommunizmus szörnyűségeivel. Tudom, hogy az 
orosz bolsevizmusnak több súlyos oka volt s komikus volna e szégyen
korszakot kizárólag arra visszavezetni, hogy az orosz középiskolában 
két tanulói nemzedékkel előbb eltörölték a latint és a görögöt. De az 
viszont tragikus, hogy egyik fontos ok kétségtelenül e tényben is le
ledzik és e tényre komoly padagógusok 1911-ben hiába hívták fel a 
figyelmet, a lélekharang szavát az illetékes tényezők nem hallották meg.

Egyébként azon is csodálkozom, hogy a hasznosság kérdését miért 
nem vetik fel más tárgyakkal szemben is, pl. a mathematikával ? Én 
elvégeztem a tanári pályát, megettem kenyerem javát, alaposan kivet
tem részem a világháborúból is, most egy elég nagy középiskola élén 
állok, — szóval sokfelé és sokféle körülmény közt hányt-vetett a sors, 
de az úgynevezett betűszámtanra sohasem volt szükségem ; s azt hiszem, 
ugyanezt a diplomás embereknek legalább 907. -a elmondhatja. De azért 
én nem kívánok a mathematika ellen egy percig sem izgatni, híve va
gyok a tanításának, noha a négy alapműveleten, némi kamat- és szá
zalékszámításon kívül soha semmiféle más algebrai törvények sem 
szépítik életemet. Mert meg tudom érteni azt a látszólagos furcsaságot, 
hogyha felfelé akarok építeni, akkor előbb lefelé kell ásnom és pedig 
mentői magasabb lesz a ház, annál mélyebb fundamentum kell.

Tetszetősebb, a tömegnél mindenesetre hatásosabb az az érv, hogy 
a 18. század klasszikus iskolafajtája, mely a fő- és középnemesség 
zárkózott kis körét szolgálta, nem felel meg a mai idők tömegszükség
letének, A felszabadított jobbágysággal megsokszorozódott nemzet de
mokratikus nevelést igényel és ebben nincs helye a humániórák ural
kodásának. Ebben van valami, de csak addig a határig, amíg a tömeg 
iskoláztatása érintetlenül hagyja a nemzet közműveltségének színvonalát. 
A demokratizálás semmiképpen sem jelentheti a nemzeti kultúra nívó
jának csökkentését, hanem legalább is a megtartását, — szerintem — 
még ekkor is, minden körülmények közt is, az állandó emelését. A tu
dásnak nem le kell szállani a néphez, hanem a népet kell felemelni a 
tudáshoz. A kultúra nem úri fényűzés, tehát ebből mindenki részt 
kívánhat magának, de ezért dolgozzék is meg és ne elégedjék meg, 
ne elégedjünk meg csillogó cserépmázzal, ahol azonban a fazék belseje 
üres. Az ókori Athén is egyre demokratizálódott. Azonban Aristophanes 
lángesze mélyen belelátott a dolgok okozati kapcsolatába, s ha humo
rosan is, de a „Felhők‘‘-ben élesen rámutat a régi, jó nevelési rend
szerre, amit a haladó idő elavultnak gúnyol és bélyegez és helyette 
modern eszmékkel, eljárással telíti az iskolákat (860— 1050. sorok Arany 
fordításában). Az eredménye meg is lett ennek a pedagógiai reformnak ; 
azt hiszem, tudjuk mindannyian, hova züllött és sülyedt csak 100 év 
alatt is a marathóni győzők városa ?

Nézzünk szembe még azzal az állítással is. mely így hangzik: 
„És csodálatos : nem veszik észre, hogy a latinnak ez a nyelvrontó 
hatása ma is folyik tovább" (1. cikk). Hát bizony az feltűnő jelenség 
is volna, ha nyelvészek, vagyis hivatásos szakemberek, nem vennék
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észre, hogy a latin állandóan és növekedő mértékben rontja a magyar 
nyelvet. Ez azt bizonyítaná, hogy nem értenek a mesterségükhöz, a 
nyelvészethez és annál szomorúbb lenne, hogy mindennek ellenére 
mégis nyelvészeti állásokat töltenek be. Azonban szerencsére ez nincs 
így. A latinból igenis csúszott át nyelvünkbe egy-két latinizmus (azon
ban a magyar gyermeknek még erőltetve sem fordul a nyelve 
— tatikra-tetikre), de ez inkább fogyóban van, mint szaporodóban; 
ellenben igaz az, hogy tele van a beszédünk fülsértő germanizmusokkal, 
amelyek kezdik a nyelvünket nagyon is ellepni. Ez az érv hát — ki 
kell azt mondani minden tiszteletem dacára a miniszter iránt — novum 
ugyan a latin ellen folyó harcban, de egyúttal tévedés is.

Összegezve mindent: a lehető legnagyobb aggodalommal nézzük 
az elöie bejelentett reformot. Semmiképpen sem tartjuk azt megindo
koljak  és rendkívül félünk, hogy nemzetünk mai válságos, élet és halál 
borotvaélén táncoló helyzetét még az is felettébb nehezíteni fogja, hogy 
kultúrfölényünket, közművelődési színvonalunkat ez a reform alászál
lítja. Egy ilyen újítás hatása legelébb egy pár évtized múlva látszik 
meg, addig üres jósolgatás és jövendölés minden. A közoktatás terén 
tehát éppen ezért minden reformot meg kell beszélni és eleve ki kell
érlelni. Maga a miniszter írja (1. cikk): ......meggyőződésem szerint a
kultúrnolitika terén csak az a reform válik igazán a nemzet lelki saját
jává, szívódik fel vérébe, amelynek helyességét a közgondolkodás be
látja.“ Mégis ezzel a kijelentéssel a legélesebb és legmerevebb ellen
tétben most a miniszter mintegy bejelenti, hogy autokrata módon fog 
eljárni és minden további nélkül egyszerűen bevégzett tényeket fog 
teremteni. Pedig ezúttal nem közönséges újításról van szó ; százados 
hagyományokat akar felforgatni, „darázsfészekbe nyúl“; hát akkor — 
kérdem teljes tisztelettel — miért nem tartja szükségesnek most is a 
lelkek megnyerését, meggyőzését ? Egyáltalában miért kell úgy sietni ? 
Mert néhány cikk egy politikai napilap hasábjain, amely lapot a ma
gyar publikum igen nagy része nem is olvas, remélem, ezt csak nem 
lehet a kérdés megvitatásának, a probléma tisztázásának, a vélemények 
leszűrődésének nevezni ? Ez olyan, mint mikor a rádióból hallgatok 
valamit, amivel nem értek egyet, de hiába szólok bele vagy ellene, a 
studióbeli előadó abszolút megközelíthetetlenségben beszél és akár 
százezer hallgató kiabálhat vétót, mégis neki van igaza. Legalább is 
pillanatnyilag neki. Attila egykor százezrek élén nyomult feltartózha- 
tatlanul Róma felé és már hosszú-hosszú út után „ante portás“ volt, 
mikor egy fehérruhás, fegyvertelen, szelíd pap egyszerű kéréssel vissza
fordulásra bírta az „Isten ostorát“ : Attila tehát nem ment be Rómába, 
mert „legszebb győzelem az, amit az ember önmaga felett arat." A ma
gyar tanárok szürke seregének, mindenesetre egy jelentékeny kontin
gensének nevében mi is arra kérjük a minisztert, hogy reformját előbb 
tárgyaltassa meg a szakkörökkel, szaktényezőkkel, a magyar közép
osztállyal. Ha felvetett igazságában olyan megdönthetetlenül hisz, akkor 
miért a húzódozás a szükséges tárgyalástól, hiszen az csak erőt és 
szilárdságot adhat neki ? Ha pedig esetleg mégis van tévedés a kitűzött
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megoldási tervezetben, akkor egy egész nemzet jövendő sorsa lesz 
hálás a helyes útra térő iránt az önmaga felett aratandó legszebb 
győzelemért.

Mert igenis van szükség reformra!
A testi és lelki nevelés harmóniája felbomlott Európaszerte. A her- 

kulesi léptekkel haladó kultúra ma már oly ismerethalmazzal rendel
kezik, hogy az értelmi nevelés, mely iramot akar tartani a művelődés 
rohanó száguldásával, szerfelett túlteng, az ifjúságtól rengeteg sokat 
kívánunk, gyermekeinket túlterheljük; viszont a heti 28 és 30 szellemi 
órával szemben mindössze 2—3 tornaóra van. Ez végzetes félrebillenése 
a szükséges egyensúlynak, amelyen segíteni kell minél előbb és minél 
gyökeresebben. A magyar ifjúság testi épsége, egészséges idegrendszere 
követelik, hogy adjanak nekik több levegőt, napsugarat, mozgást: épebb 
testet és benne épebb lelket. Itt már meg is van a nemzet egységes 
közvéleménye: szakembereké és laikusoké, szülőké és tanároké, sze
gényeké és gazdagoké, akik mind-mind egybehangzóan kívánják a kö
zépiskolai túlterhelés megszüntetését. Sőt az is, akire ilyen tekintetben 
a miniszter leginkább hallgat és pedig egészen méltán, Kornis Gyula 
államtitkár is, ugyanezt hirdeti írásban és szóban. Az elmúlt nyáron e 
tekintetben kiadott miniszteri rendelet semmi lényeges javulást sem 
hozott. Itt egyetlen módja van az orvoslásnak, amit sürgetünk: meg 
kell változtatni az 1924. évi XI. t.-c. 12. §-át, le kell szállítani az egyes 
osztályok heti óraszámát (az alsó osztályokban tornaórával együtt 24, a 
felső osztályokban 30 heti óra legyen, de ezenfelül semmi m ás!) és 
ennek megfelelően redukálni kell az egyes tárgyak tananyagát. Ezt a 
redukciót aztán már autokrata módon kell elintézni, itt már egyetlen 
erős kéz kell.

Még van egy igen lényeges terület, ahol lehetne és kellene is re
formálni. Az 1924. évi XI. t.-c. három iskolatípust létesített: a gimná
ziumot, reáígimnáziumot és reáliskolát. Ez tulajdonképpen a porosz 
középiskolák 1901. évi tantervének a lemásolása. (V. ö. Magyar Peda
gógia 1902. évf. 321—336. lapokon Imre Sándor: „A porosz közép
iskolák 1901-i tantervé" és OKTE Közlöny 1901—02. évf. 144—47. 
lapokon dr. W. I. cikkét.) Csakhogy ami igen jó lehetett Poroszországnak 
1901-ben, az nem feltétlenül jó Üsonkamagyarországnak 1924-ben. Már 
a miniszter is érzi, hogy nem jó, mert reformra gondol. Csupán az a 
baj, hogy nem ott akar újítani, ahol kellene. Csonkamagyarország agrár- 
állam, ahol a lakosságnak több mint .60"/o-a a földből él, ebből keresi 
kenyerét. Mégpedig nem elég intenzív módon. A belterjes gazdálkodás
hoz nem értenek a gazdák, még mindig úgy műveli legtöbb a maga 
földjét, ahogy azt ősei csinálták századokon keresztül. Innen van, hogy 
a tejjel-mézzel folyó Kanaán, a nagy magyar alföld, a termésátlagban 
jóval alatta marad a soványtalajú Németországnak. Én régóta hirdetem 
írásban és szóban, hogy nálunk, a földművelő országban, feltétlenül 
kellene egy olyan középiskolai típus, amely a magyar nemzeti művelt
ség megadása mellett a mezőgazdaság körébe tartozó ismereteket taní
taná. El is szoktam ezt nevezni agrárgimnáziumnak. Az alföldi magyar
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városok középiskoláiban nem két modern nyelvre és más effélékre van 
legelső renden szükség, hanem a földművelés, állattenyésztés fejlesz
tését előmozdító tudásra. Micsoda lendületet adhatnának az ilyen iskolák 
csak egy nemzedék után is az ország gazdasági helyzetének, azt csak 
jóformán sejteni lehet, de biztosan kiszámítani nem.

Mindkét felvetett problémának, a túlterhelés megszüntetésének és 
a mezőgazdasági középiskolai típus létesítésének az ügye, szerény vé
leményem szerint, összehasonlíthatatlanul fontosabb, mint a latin taní
tásának egy-két évvel való megszorítása. Az, aki a testi és lelki nevelés 
harmóniáját újra megteremti és a földből élő magyar népet a föld ala
posabb ismeretére és hasznosabb szeretetére megtanítja, valóban kor
szakos újítást fog alkotni hazai közoktatásunk területén. Emellett — 
erről szentül meg vagyok győződve, — e területen munkáját köz
megnyugvás fogja kísérni, a szakkörök is és a nagyközönség is helyes
léssel fogják kísérni reformtörekvéseit. Ellenben a latin tervezett vissza
szorításáért, míg a „profanum vulgus" tapsait — elismerem — könnyű 
lesz megszerezni, addig a szakkörök, amelyek mégis csak értenek 
valamit a mesterségükhöz, a legnagyobb aggodalommal látják a készü
lődő ilyen irányú reformot és maguktól, ha ugyan jelent még valamit 
a mostani idők világszellemében az ilyen elv, a felelősséget a következ
ményekért a jövőre nézve elhárítják.

Vitéz dr. Bessenyei Lajos.

A német egyetem válsága.
E cím alatt közöl Biberstein báró freiburgi egyetemi tanár egy 

hosszabb tanulmányt az Euckenbund nagy színvonalú lapjában, a 
„ Tatwelt“ legújabb füzetében a német egyetemi tanulmányozás szabad
ságáról. Elsőnek írt erről a kérdésről még 1802-ben Schelling, kit 
követett Fichte és Schleiermacher, kik mindmegannyian az egyetemi 
tanszabadság és önkormányzás magasztos gondolatát vitatták. A német 
egyetemi élet renaisance-a, a német klasszikus idealizmus szellemi 
mozgalmához s főleg Humboldt Vilmos nevéhez és reformjavaslataihoz 
fűződik, aki a kutatás és az egyetemi tanítás szabadságát „eszménynek 
és követelménynek" jelentette ki az egyoldalú iskolai gyakorlati fel
adatokkal szemben. E kérdésnek legalaposabb írója Paulsen és tanít
ványa Spranger az egyetemi irodalomban.

E fontos szellemtudományi problémáról a középkornak alig volt 
fogalma. A középkori egyetem, az egyház papi fővédnöksége alatt a 
kész ismeretanyag közlésére, esetleg igazolására, nem az önálló személyes 
kutatáson alapuló tudományos ismeretre fektette a fősúlyt. A tan és a 
kutatás szerves egységét nem ismerte és homályos volt előtte a tudo
mányegyetem szoros tudományos szelleme és erkölcsi felelőssége. Ezen 
fordul meg az egyetemek és az akadémiák különbsége is, bár Német
országban az egyetemi tanárok és nem az akadémiai tagok voltak fő
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képpen a tudományok művelői. A tudományos kutatás pedagógiai és 
didaktikai problémája az ütköző pont az egyetemek és az akadémiák 
között. Ma félő, hogy az egyetemek és azok fakultásai szakiskolákká 
törpülnek a tudományok szerves egységének és egyetemességének nagy 
kárára és rovására, amire klasszikus példák a mai amerikai egyetemek.

De nemcsak a szigorú tudományosság terén, hanem az államhoz 
való viszonyában is rejlik a német egyetem válsága az autonómia 
kérdésében, amelyet pedig az 1919. weimari alkotmány is biztosított 
a nemet egyetemek részére. A tudományos kutatás és a tanszabadság 
szellemi s az önkormányzat szervezeti oldala s annak biztosítása éltető 
ereje az egyetemi tanulmányozásnak. A középkor azt sem ismerte, ha
nem az egyházi tekintély alá vetette. Ezen a reformáció sem változ
tatott lényegesen. Hisz' ismeretes, hogy Nagy Frigyes atyja a bölcselő 
Wolff-ot, H. Frigyes Vilmos Wegscheider és Brettschneider hallei 
teológust és Károly Ágost weimari nagyherceg a nagyhírű Fichte jénai 
tanárt megfosztotta tanszékétől. Üjabban az áthelyezésekkel lépi át 
az állam az egyetemi önkormányzatot. Erre klasszikus példa Well- 
hausen és Bender tanár esete Németországban s hozzá hasonló a ref. 
egyház részéről Zoványi esete. Sőt hozzájuk számíthatjuk Arndt, De 
Wette, Dahlmann, Rottek, Welker, Fischer Kúnó és Tivadar, Prantl 
és Biedermann tanárok akkoriban nagy feltűnést keltett fegyelmi eseteit.

Feltétlen szabadságról az abszolút felelőtlenség alakjában termé
szetesen sem az egyetemi tanszabadságnál, sem az önkormányzatnál 
nem lehet szó. A büntető jogi normák érvénye a szabadság határvonala. 
A társadalmi és állami közösségi életnek fundamentális etikai és jogi 
normái az egyetemi szabadságra is érvényesek, úgy hogy a tudós 
egyetemi tanárnak és kutatónak szabadsága inkább a bírói független
séghez, mintsem a parlamenti immuitáshoz hasonlítható. S aztán az 
állam, illetve a közoktatásügyi kormány legfőbb ellenőrzési és felügye
leti joga még nem vonja maga után a közvetlen beavatkozást a tudomá
nyosságba és annak tanmódszereibe.

A mai jogászvilág pozitivista formalizmusa is, mely állami tisztviselőt 
lát az egyetemi tanárban, árt az egyetem autonom szabadságának és 
önkormányzásának. A kevésbbé kedvező tanároknak a vizsgáló bizott
ságtól való távoltartása erre a szomorú példa. Gyakran kerülő útakon 
is sérti az állami felügyelet az egyetemi szabadság alapjogát, amidőn 
a főiskolákat tisztán a hivatalviselésre képesítő állami iskoláknak 
minősíti.

így hát a sokat hangoztatott garancia dacára az akadémiai tan- 
szabadság és önkormányzás védelme végeredményben csakis az egye
temi tantestület, az igazságot kutató és valló professzorok legszebb 
tiszte és feladata, akik Fichte-we 1 vallják: „arra vagyok hivatva, hogy 
bizonyságot tegyek az igazságról.“ A tudomány és annak szakszerű és 
avatott művelése más korlátot nem ismer, mint az igazságot s ameny- 
nyiben a professzorok azt félreismernék, vagy áthágnák, a büntető 
jog szentségét. Az akadémiai tanszabadság sérelme tehát az, ha nálunk 
a közoktatásügyi miniszter a pápás barátokra és apácákra való tekin
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tettel ú. n. világnézeti tanszékeket állít fel a szegedi tudományegyetem 
filozófiai fakultásán. Az egyetemek ne legyenek hivatalnoki állami tan
intézetek, hanem önálló testületek személyes jogokkal és saját köz- 
igazgatással. Ezt a kérdést meggyőzően tárgyalja Holstein „Das aka
demische Deutschland" 1928, című művében. Mint az egyház és az 
állam, úgy az állam és az egyetem közötti viszony is egymás kára és 
jogos érdekeik sérelme nélkül schiedlich-friedlich kiegyenlítendő. E tekin
tetben különösen érzékeny az egyetemeknek az államtól való erős 
financiális függőségi viszonya. A tanárok kinevezésénél is az egyetemek 
autonómiája az állam részéről megvédendő. Ennek ellenkezőjére nálunk 
példa Ádám orvostanár kinevezése. Találóan mondja Holstein, hogy 
az állam felügyeleti joga legyen „Rechtsaufsicht“ és nem „Zweckaufsicht“.

A német nemzet mai napig Fichte és Schleiermacher értelmében 
megszentelt alapjogának tekinti az akadémiai tanszabadságot, mert 
annak tulajdonítja a német egyetemek és azok tudományosságának 
világszerte ismert nagy hírét. Azért kiáltanak legjobbjai az állami fel
ügyelet és ellenőrzés merev jogi túlzásaihoz, sőt kilengéseihez, hogy 
„caveant consules ...!"

Az egyetemeknek is szól Goethe Faustjának komoly intése :
„ Was du ererbt von deinen Vätern hast, 
erwirb es; um es zu besitzen!“

Nomine mutató Bieberstein nagy tanulmányainak komoly és meg
győző fejtegetései a mi magyar egyetemeinkre és főiskoláinkra is 
vonatkoznak.

Dr. Szlávik Mátyás.

Hogyan védekezzünk a túlterhelés ellen 
a görög és latin nyelv tanításánál 

a mai tanterv mellett?
(Kivonat az Orsz. Ref. Tanáregyesület 1929. évi hajdúböszörményi 

közgyűlésének nyelv- és történettudományi szak
osztályülésén tartott felolvasásból.)

Tételünk első pillanatra talányszerűen hangzik: Hogyan védekez
hetünk a túlterhelés ellen a görög és a latin nyelv tanításánál a mai 
t.interv keretén belül?

A kérdés úgy van fogalmazva, hogy maga is megállapítja a bajt: 
a görög és latin nyelv tanításában van valamiféle túlterhelés. A baj 
forrását a legtöbb tanár a tanterv mai szövegezésében látja, bizonnyal 
nem minden ok nélkül. De ha ez így van, a probléma megoldása 
nagyon nehéz.

Másrészt azonban a kérdés helyesen van feltéve: nekünk szá-
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molnunk kell egy olyan adottsággal, amelyen változtatni nincs módunk
ban. Megoldást kell keresnünk, mert a probléma komoly probléma 
marad, amellyel szembenézni s amelynek megfejtését megkísérelni a 
tanárságnak saját és a keze alatt felnövő ifjúság érdekében feltétlen 
kötelessége.

Tegyük tehát mindenekelőtt vizsgálat tárgyává, hogy hol a leg
fenyegetőbb a túlterhelés veszedelme.

A görögből az ötödik osztály anyagául fel van véve az egész 
alaktan. Elvégezni természetesen nem lehel. Elvégezhetőnek az Utasítás 
is csak úgy tartja, ha erősen revízió alá vesszük jelenlegi görög nyelv
tanainkat s csak azt tanítjuk, ami a szövegek olvasásához feltétlen 
szükséges. Hézagos nyelvtani ismeretekkel azonban nem jutunk messze ; 
annyit talán elérünk, hogy a szövegeket a tanár segítségével lefordít- 
tatliatjuk, azt azonban meg fogja mutatni a gyakorlat, hogy magyarról 
görögre való fordításnál nem mehetünk túl egy lépéssel sem azon szók 
előfordult alakjain, amelyeket már görög szövegben megismertettünk. 
Az Utasítás azután ily hézagos és felületes görög tudás mellett a VI. 
osztály első felében Xenophon 3 müvéből is ajánl . összefüggő" részle
teket s ugyanezen idő alatt Herodotos összes könyveiből bő szemel
vényeket. A II. félévben az Odysseiából annyit kíván, hogy azt az ily 
módon szerzett görög tudással negyedrészben sem lehet elvégezni.

A VII. osztály IÍ. felében a líra és a dráma oly fokú megisme
rése, mint ahogy az Utasítások kívánnák, lehetetlen.

Ami a Vili. osztályt illeti, az Utasítások szerkesztője maga is 
csak a gyakorlattól reméli, hogy a kiválogatásokba majd hoz valami 
ökonómiát. Időbeosztása azonban érthetetlen: Szenteljünk Platon meg
ismerésének öt hónapot s olvastassuk a Gorgiást kihagyásokkal, de 
egészben, azonkívül részben az Apológiát s a Phaidon szebb fejezeteit. 
A görögpótló irodalomtörténet tanításánál szerzett tapasztalat arra taní
tott meg, hogy ezen a fokon nem lehet komolyan beszélni Platon 
kutatási módszerének helyes megismertetéséről és méltatásáról; a taní
tás az unalomba és érdektelenségbe fullad, a növendékek torzképet 
kapnak Platonról s mert nem értik és nem méltányolják, nem is hiszik 
el a tanár értékmegállapításait. Aztán jön Aristoteles két hónapig 
(február-március) olyan szemelvényekkel, amelyek az egyetemen is a 
legnehezebben feldolgozandó anyagnak számítanak. Aztán tudomány- 
történeti szemelvények egy hónapig (április, legfeljebb két hét), hogy 
fogalmat adjunk a szaktudományok, elsősorban a matematika, fizika, 
földrajz, csillagászat megalapozásáról, de úgy, hogy a görög tanár ezek
ben a szakkérdésekben otthon is legyen. Két hét alatt! Azután jön a 
szentírás egy hónapig (május), azután a keleti egyházi atyák még egy 
hónapig (június). Ismétlésről még szó sem volt s már júniusban vagyunk, 
holott a VIII. osztály vizsgálatát május első felében meg kellett tarta
nunk. Nir.csolyan jeles-tanár, aki ezt a problémát az Utasítások szószerinti 
értelmében kielégítően meg tudná oldani.

A latin tantervben, annak minden egyenetlensége mellett is, az 
anyagtorlódást sokkal inkább el lehetett kerülni, mivel ugyanaz a
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nyelvi, olvasmányi és irodalomtörténeti anyag nyolc év alatt végzendő 
el. Igazában itt alig van valami nehézség. Legzsúfoltabb itt is a VIII. 
oszt. tantervé és bizonyos, hogy az ide beosztott klasszikusok, egész 
érdemetlenül, sokkal felületesebb elbánásban fognak részesülni, mint az 
előző években tárgyalt írók.

A túlterhelést tehát röviden az okozza, hogy a páratlanul gazdag 
görög alaktan egy osztály anyagául van felvéve, a többi osztályokban 
pedig a tárgyalandó íróknak annyi műve s oly sokoldalú megvilágítás
ban, végül a VIII, osztályban oly sok görög és latin író kívántatik, 
hogy a szövegek feldolgozása jóformán csak akkor volna lehetséges, 
ha a tanulók a középiskolában csak klasszikus tanulmányokkal fog
lalkoznának.

Ilyen körülmények között, mindaddig, míg a jelenlegi tanterv ér
vényben van, a következő eljárást látom némileg célravezetőnek: 
a tanár tartsa meg, mert kénytelen megtartani, azokat a kereteket, 
amelyeket a tanterv elé szab. Minthogy azonban a túlterhelés vesze
delme nélkül e keretek nem tölthetők ki azon a módon, amint azt az 
Utasítások előírják, válogasson az anyagban, az egyes részek fontos
ságát gondosan mérlegelve saját jó belátása és a tapasztalat nyújtotta 
tanulságok alapján. Az V. osztályban görög nyelvtanból tanítsa csupán 
a legfontosabb paradigmákat s az igehajlításnál a leggyakrabban szük
séges alakokat s magyarról görögre fordításnál, bármilyen nehéz, vi
gyázzon, hogy semmi elő ne forduljon, ami a legegyszerűbb sablontól 
eltér. Ily módon, az úgynevezett rendhagyó igék kivételével, menjen 
végig az egész alaktanon. A VI. osztályban tanítsa meg nagyon jól a 
rendhagyó igéket, mert éppen ezek fordulnak elő leggyakrabban minden 
nyelvben, s azután, ha ezt 2—3 hónap alatt az olvasmány mellett jól 
megtanította, az év többi részében töltse ki az előző évben hagyott 
tetemes hézagokat s tegye teljessé az alaktan ismeretét. Nézetem sze
rint erről még akkor sem szabad lemondani, ha Xenophonból és Hero- 
dotosból 5—6 fejezettel s az Odysseiából 100—150 sorral kevesebbet 
olvastat el. Ezen az úton nagyobb önbizalommal vághat neki a VII. 
osztályban Homeros, Sophokles és a lírikusok komoly tanulmányának. 
A Vili. osztályban le kell mondani arról, hogy Platont, mint filozófust 
a Gorgiáson, ezen a fokon nem méltányolható művön keresztül ismer
tessük meg. Hiszen Platon mint filozófus még sokkal nehezebben ért
hető meg Aristotelesnél. Elég, ha Platon, az íróművész nyilatkozik meg 
az ifjúság előtt s megnyilatkozik oly módon, hogy Sokralesnek élete és 
halála, tanítása és hatása, ez a csodás görög tünemény megvilágosodik 
az ifjú előtt. Ebben az Apologia, Kriton és Phaidon igen jó tájékoz
tatók voltak eddig s lesznek ezután is. És a második félévben meg kell 
elégednünk azzal, ha Aristotelesnek, az emberiség e leguniverzálisabb 
tudósának tárgyalási módját a Poétika 3—4 jellemző fejezetén be
mutatjuk ; ha rámutatunk a természettudományok és a matematika meg
alapozására s csak ízelítőül adunk a kívánt írókból innen-onnan egy
két fejezetet; valamivel többet olvastatunk a Szentírásból, főként az 
evangéliumokból, mert tárgyi és nyelvi szempontból semmi nehézséget
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sem nyújtanak, s midőn azt az érzést keltik, hogy „íme, nem volt ha
szontalan dolog görögöt tanuini, hiszen csakugyan megtanultuk“, tiszta 
örömöt, önbizalmat kelt olvasásuk és bizalmat az iskola munkája iránt. 
Mivel kívántatik, az egyházatyák néhány fejezetén meg lehet még mu
tatni, hogy a görög szellem hogy krisztianizálódik lassanként s további 
fejlődése milyen új utakon indul meg.

Ügy a görög, mint a latin írók olvastatásánál törekednünk kell 
arra, hogy egyrészt sokat olvastassunk, másrészt a megértés teljes 
legyen. Ez a kettő kizárja egymást, ha túlsókat bízunk a tanulók ön- 
tevékenységére. A szótárforgatás megölője minden munkakedvnek, alap
jában véve gyűlöletes, unalmas és, ha más úton a cél elérhető, meddő 
foglalkozás. A szótárt kezelni tudni kell, erre meg kell tanítanunk 
növendékeinket. De használatára naponként órákon át rákényszeríteni 
lélekgyilkolás és a tárgy biztos megútáltatása. Ha tehát szöveget olvas
tatunk, sohasem szabad úgy feladnunk, hogy „ettől-eddig szedjétek ki 
a szavakat s készüljetek a fordításra.“ A tanárnak az előző órán le 
kell diktálnia minden szót, amely azon a fokon ismeretlen lehet, végig 
kell mennie a szöveg minden nehézségén s el kell hárítania a fordítás 
minden akadályát. A tanulónak ne legyen otthon más dolga, mint a 
régebben tanult s esetleg már feledésbe ment szók kikeresése (éppen 
elég 1), a kifejezések megtanulása s a fordítás. Ne keveseljük ez t! 
A nyelvtanulás oly nehéz mesterség, hogy elég munkát, világos fejet és 
kitartó szorgalmat kíván még akkor is, ha minden akadályt elhárítanak. 
Ezen a módon kellő mennyiségű szöveg alaposan feldolgozható s a túl
terhelés veszedelme a minimumra redukálódik.

Ellenkező esetben a tiltott segédeszközök használata felburjánzik, a 
munka egészen felszínes, a tárgy unalmas, az eredmény majdnem semmi.

(Karcag) Gaál László.

A görögországi tanulmányút.
A Hariseon-alapítvány az elmúlt tanév végéig ismeretlen volt a 

tanári társadalomban. Néhány év múlva azonban fogalom lesz a Haris 
név. Fogalom lesz azért, mert a magyar tanárság legértékesebb tanul
mányútja kapcsolódik majd e névhez. Örömhír tehát a tanárok körében 
Kornis államtitkár urunk ígérete, hogy a közoktatási kormány ezentúl 
rendszeresíti a magyar tanárok tanulmányútját Hellas földjére.

Az elmúlt nyáron négy hetet töltött görög földön tizenegy ösztön
díjas és egy saját költséges középiskolai tanár. A tizenegy tanár közül 
kettő református és egy evangélikus volt.

A négy hét szakadatlan munkában telt el. Délelőtt és délután 
kimerítő programm volt. Görögország csaknem minden történelmi helyét 
áttanulmányoztuk. Vasúton, hajón és igen sokszor autón tettük meg az 
utat, mert Görögország vasutakban nagyon szegény.
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A háború előtt néhány évvel, amikor még a legtöbb helyet csak 
öszvér- vagy szamárháton érhették el, az ilyen tanulmányút legalább 
háromszor annyi időt igényelt volna. Most hajmeresztő szakadékok fölött 
a legmeredekebb helyeken autón rohantunk, kitűnő görög soffőrök ügyes
ségére bízva életünket. Körülbelül 1100 kilométert tettünk meg igy autón.

Főbb állomásaink a következők voltak: június 25-től július 1-ig és 
július 8-án Athén (Ethnikon szálló). Az első héten áttanulmányoztuk 
Athén és Attika összes klasszikus emlékeit.

Második állomásunk Kréta szigetén Herakleion (Minos szálló) volt. 
A Pireusból egy éjjeli és egy' nappali hajózással értünk ide. Herak- 
leionból autón tettük meg az utat Knossosba, majd Hagii Dekan, Gor- 
tynan, Phaisloson át a Kréta szigetének túlsó, Földközi-tengeri partján 
fekvő Hagia Triadába.

A harmadik főállomás Korinthos romjainak megtekintése után 
Nauplion (Newn szálló) volt az Argosi öbölben. E helyre Athénből a 
Korinthosi csatorna fölött az ú. n. peloponnesosi vasút vitt. Nauplionból 
kerestük fel autón Argos, Mykene, Tiryns, Epidauros és Asine romjait.

A negyedik állomást Ólympiát (Grand Hotel du chemin de fér) 
Árkádián át és Élisz tartomány partján vasúton értük el.

Ötödik szállásunk Petras volt a Korinthusi öbölben. Innen éjjel 
hajón átkeltünk Iteába és [teából kora reggel meredek szerpentinen 
autón a hatodik állomásra: Delphibe érkeztünk. Mésfél napi delphii 
tanulmány után Parnass és Kiona 2500 m. magaslatai között festői 
tájakon autón igyekeztünk Bralo vasútállomáshoz, ahol az athéni gyorsra 
szálltunk.

Végül július 17-én Athén középkori nevezetességeit néztük meg. 
A szép útra szíves és bátorító tájékoztatást kaptunk dr. Láng Nándor 
egyetemi tanár úrtól. Budapestről érintkezésbe léptünk a tanulmányutat 
vezető dr. Módy Mihály győri kartársunkkal, aki már féléve dolgozott 
Athénben és ott a legnagyobb körültekintéssel készítette elő elszálláso
lásunkat, a vasúti- és hajókedvezményt. Ugyancsak Módy kartársunk 
dolgozta ki a kapott utasítás alapján tanulmányútunk programmját. Nem 
hagyhatom szó nélkül, hogy Módy Mihály kimeríthetetlen előzékeny
ségével, ernyedetlen buzgalmával és csodálatos kitartásával igen rá
termett és szeretetreméltó vezetőnek bizonyult. Vezetői feladatának 
nehéz munkájában tiszteletreméltó és hálára kötelező módon segítette 
felesége őnagysága.

Szemlénk kerete nem engedi meg, hogy a tanulmányúiról rész
letesebben számoljak be. (Legközelebb előadást tartok az Országos 
Evangélikus Tanáregyesület gyűlésén.) Azonban kötelességemnek tartom, 
hogy szerzett élményeim alapján néhány előterjesztést tegyek.

A görögországi tanulmányút nyáron nagyon fárasztó. A tikkasztó 
(45—50 fokos) hőség, ivóvíz hiányában (csak Naupliában, Olympiában 
és Delphiben iható a víz), annyira bágyasztóan hatott, hogy sokszor 
szellemileg is kimerültünk.

Ezért e helyről is arra kérjük a legilletékesebb intéző köröket, 
hogy e megbecsülhetetlenül értékes tanulmányutat ezentúl ne nyárra
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szervezzék meg. (Az évvégi halmozott iskolai elfoglaltság megakadályozza 
a körültekintő előkészülést is.) Továbbá az a kérelmünk, hogy az ösztön
díjra érdemeseket legalább félévvel előbb értesítsék a kiküldetésről. 
(Szakmunkák olvasása, az üj görög nyelvben némi ismeretszerzés, stb.) 
A csoportosítást nagyon előnyössé tenné, ha klasszikus-filológusok és 
történet-földrajz szakosok mellett minden tanulmányúton — könnyen 
érthető okokból — egy természetrajz szakos is szerepelne. (Botanikai, 
geológiai tanulmány — az emlékek és környezetük kőzetéről fel
világosítás !)

Ezek után e könnyen hozzáférhető helyről néhány hasznos tudni
valót közlök a görögországi tanulmányútra készülő kartársaimmal.

1. Ne vigyünk nagy bőröndöt. Elég egy középnagyságú bőrönd 
és egy olyan kisebb zárható táska, melybe két rend alsóruhanemű és 
egyéb kellék, egy-két könyv és a szükséges toalettcikkek elférnek. Az 
útra élelmiszert nem érdemes vinni, (A nagyobb bőröndöt ingyen őrzik 
meg Athénben a szállóban.)

2. A ruha (nyári tanulmányúton): turistaingek, turistaruha, loden- 
felöltő (Peloponnesoson az esték hűvösek; hegyi autóút). Kitűnően be
vált a gummitalpú vászonfélcipő, Esetleges hiányokat olcsón és jól 
pótolhatják Athénben az előkelő (de ne másodrendű) üzletekben.

3. A pénz-átutalás meglepően jól sikerült a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank útján a Banque de Athénhez. Megérkezésünkkor már 
ott várt a pénz. A görögországi vasútvonalra a kedvezményes jegy 
árának megfelelő drachma-összeget feltétlenül itthon kell beszerezni. 
A Balkánon mindenütt rosszul váltják a pénzt. Tanácsos néhány dollárt 
és dinárt itthon beszerezni.

4. Görögországban a soffőrökkel igen tanácsos körültekintően és 
lehetőleg irásbelileg megegyezni. Olyan vendéglőben, ahol nincsen étlap, 
előre érdeklődjünk az árak iránt.

5. Ahol lehet, csak elsőrendű éttermeket és szállókat keressünk 
fel. (Athénben: Palladion étterem). Hajón igen jó a table d’ hote. 
(Kivéve a korinthosi öbölben.) A Peloponnesoson legajánlatosabb a penzió.

6. Vigyünk ügyesen összeállított gyógyszerkészletet és oltassuk 
be magunkat himlő ellen.

7. Könnyen kezelhető fényképezőgép utólag is sok örömet okoz. 
(Album.)

A szellemi előkészülethez a következő általam ismert műveket 
ajánlhatom:

1. Nélkülözhetetlen a Baedecker: Griechenland (megbízható tér
képek, tervrajzok stb.) A német kiadás kissé elavult, de van egy új 
francia nyelvű kiadás.

2. Echo: Wie spricht man in Athén! Ügyesen tanítja az új görög 
nyelvet.

3. Bevezetésül jó Beöthy: A művészetek története. I. kötet 
(nagyon ajánlatos a keleti népek és a rómaiak művészetét is átismételni).

4. Gardner—Láng—Schmidt: A régi Athén, Akadémiai kiadás. 
Alapos tanulmány.
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5. A. Struck: Athén und Attika. (Sok szép kép ; népszerű, de 
komoly munka.)

6. Fimmen: Die Kretisch-mykenische Kultur.
7. Láng Nándor: Epidauros. Egy antik fürdőhely. (Egyet. Phil. 

Közlöny 1902. évf. 8. és 9. füzet.) Igen érdekes és értékes tanulmány.
Az összefoglaló munkák közül ajánlható vagy Baumgarten—Po

land— Wagner: Die hellenische Kultur, vagy az újabb Springer: All
gemeine Kunstgeschichte I. Band.

Igen hasznos legalább egy földrajzi munka áttanulmányozása. A leg
tökéletesebb e nemben Philippson A .: Das Mittelmeergebiet. III. kiadás. 
Az előbbi alapján összefoglaló mű: Maull: Griechisches Mittelmeer
gebiet. Jó útleírás: Ernst Reisinger: Griechenland. (Görögországban 
készült térképet ne vásároljunk, mert igen rossz.)

A felsoroltakon kívül még sok kitűnő munkát említhetnék, de 
azok inkább a szaktudósok számára valók.

Igen tömör beszámolómat fogadják azzal a szeretettel, amellyel 
én, ez esetben tisztán a gyakorlati célt tartva szem előtt, a jövő tanul
mányútra készülő kartársaimnak utánjárását megkönnyíteni igyekeztem

(Budapest) Dr. Schindler Gyula.

Hazai és külföldi irodalom.
1. Comenius: Anyaískola. Fordította dr. Petrich Béla. Előszóval 

ellátta dr. Kenyeres Elemér. Budapest, 1929. 52. lap.
2. Frőbeí Frigyes műveiből. Fordította dr. Petrich Béla. Elő

szóval ellátta dr Kenyeres Elemér. Budapest, 1928. 149. lap, Mind
kettő a „Kisdednevelés“ kiadása.

Kenyeres Elemér, a „Kisdednevelés" agilis szerkesztője, igen 
életrevaló vállalatot indított meg szakfolyóirata keretében, hogy t. i. a 
kiváló idegen pedagógusokat, különösen azokat, kiknek munkássága a 
kisdednevelést is érinti, magyar fordításokban hozzáférhetővé tegye első
sorban az óvónők, de tulajdonképpen a neveléstörténet iránt érdeklődő 
művelt közönség számára is. így jelentek meg gróf Brunsvik Teréz 
emlékiratai, Pestalozzi levelei a kisdednevelésről és a fenti két mű. 
Mind a négyet dr. Petrich Béla fordította nagy szakavatottsággal és 
finom nyelvi érzékkel. Három kötetet (csakis a Brunsvik-kötet kivéte
lével) Kenyeres látott el egy-egy tartalmas előszóval.

Comenius „Anyaiskolá“-ja, mely csehül 1628, németül pedig 1633- 
ban jelent meg, az első munka, mely az első (1—6 évig tartó) gyermek
kort és annak nevelését komoly figyelemre méltatja. A 17. század eme 
nagy pedagógusa müvét a szülőknek, kivált az anyáknak szánta, mert 
felfogása szerint ők hivatottak a kisdedek nevelésére, mely a háznál 
folyik. Könyvecskéjével utasításokat akar adni, miként teljesítsék tisz-
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tűket. Comenius azt kívánja, hogy három dologban kell a keresztyén 
ifjúságot oktatni: hit- és istenfélelemben, erkölcsök és erényekben
s végül a nyelvekben és mindenféle tudományokban. Ez utóbbi kétség
kívül túlzott követeléssel kora enciklopédikus tudásra törekvő hajlamának 
tesz engedményt. Egyébként elég jól tudja, mire képes és mit szeret hat 
éves korig a gyermek. Tudja, mennyire kedveli a mesét, tisztában van a 
zene, ének és versikék fontosságával és az ismeretszerzésen kívül 
gondol az egészség ápolására. — Mindezért ezt a 300 éves Anyaiskolát 
még ma is érdemes elolvasni.

Nagyon helyes volt Frőbel (1782—1852) lefordíttalása is. Ő tu
lajdonképpen két pontban halad túl Comeniuson. Először azzal, hogy 
a kisdediskolát kihelyezi a házból és arra való nőkre bízza, azután, 
hogy pontosabb időbeosztást és szigorúbb metodikát visz bele. így lesz 
a „gyermekkert“ megalapítójává. Néhány évtizedig (1860—1880) közölt 
eszméi nálunk is hatottak, de azután megindul ellene a visszahatás 
(Kenyeres Elemér előszava igen jól tárgyalja ezeket a törekvéseket!), 
mely nem mindig igazságos, úgyhogy a közrebocsátott kötet igen alkal
mas arra, hogy tárgyilagosakban ítéljük meg Frőbelt, aki minden hibája 
mellett mégis csak a legnagyobb pedagógusok sorába tartozik, mert jól 
ismervén a múltnak nevelői elméletét és gyakorlatát, arra vállalkozik, 
hogy a nevelés gondolatát újra önállóan végiggondolja és a részletekben 
kidolgozza. A nálunk egy ideig szinte elfelejtett Frőbellel Kenyeres 
Elemér foglalkozott ismét és kivált Frőbel gyermekismerete című köny
vében (l’écs, 1925) a modern gyermektanulmányi eredmények kalauzo
lása mellett kimutatta, hogy Frőbel túlságosan módszeres fő ahhoz, 
hogy jó megfigyelő lehessen. Nem a gyermekmegfigyelés közben nyert 
belátásai irányították rendszere fölépítésében, hanem vezérelvei, a ter
mészet és a korabeli filozófia (Hegel, Fichte) alakultak ki benne. Nem 
annyira a valósághoz alkalmazkodik, mint inkább a valóságot próbálja 
tetszése szerint megalkotott rendszerébe szorítani. Mégis bámulnunk 
kell, hogy világnézetének egyszerű játékeszközökben is kifejezést tu
dott adni.

Frőbel nehézkes, dagályos stílusa nehéz feladatot rótt a fordítóra, 
de ez sikeresen megbirkózott vele. A szemelvények kiválasztása teljes 
elismerést érdemel. Az embernevelés, Frőbel főmunkája, gondolatrend
szerébe vezet, a kisebb értekezések pedig a kisdednevelésre vonatkozó 
nézeteit ismertetik. Ezek : A gyermekkert foglalkoztató eszközei. Pál
cika kirakás. A gyermekrajzoló és a közvetítő iskola, mely a gyermek
kertet a tulajdonképpeni iskolával kötné össze. — Kenyeres szerkesz
tőnek nagy hálával tartozunk e kötet kiadásáért is. Sz Ö.

Szigethy Lajos: Vándormadár. Költemények. Studium. Buda
pest, 1929.

Akik figyelmükre méltatták költőnknek az utóbbi években meg
jelent sikerült műfordításait, amelyek mindegyike „bizony csak más 
szívek virága volt" : örömmel vehetik kezükbe ezt az eredeti költe
ményeket tartalmazó kötetkét is, mint nagyon rokonszenves megnyilat
kozását egy igazán költői léleknek.
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Szigethy a merengő hangulatok és borongó érzelmek halkszavú 
költője s az előadás formájának szerencsés művésze. Szívében, mint 
maga mondja, „érzés, eszme, mind hű és igaz, miként az ég és épp 
oly változó: napok, sőt órák hangulatja az, víg harsona, majd halk 
furulyaszó.“ Másutt „csendes nóták halk dúdolgatójának" nevezi magát, 
ki „hasznot nem várva, tapsot nem remélve szépségdrágagyöngyért 
merül be a mélybe", vagy „napsütötte völgyből ködös hegytetőre 
igyekszik s közben meg-megállva hangulatvirágot köt dalbokrétába."

Derűs ősznek melengető csendes nyuga/ma árad e művészi gond
dal tetszetősen könnyeddé csiszolt dalkristályokból, s nélkülözhetetlen 
tárgyszerűségük mellett sem hiányzik belőlük a Heine óta szinte meg
kívánt szellemes ötlet sem, ami az egyébként hamar elhalványuló be
nyomásokat élvezhető élményekké varázsolja.

Akár itthon, akár a hegyek között, akár délen jár a vándormadár, 
a költő mindenütt magába olvasztja a kínálkozó természeti és művé
szeti szépségeket, s lelke rögtön visszahat a nagy áhítattal szomjazott 
hatásra. Az első csoportban a mélység, a másodikban a fenség, a har
madikban a változatosság ragadja magával az olvasót. Az idézett so
rokon kívül szép helyeket a Dalom, Méhkas, Gyémánt, Aranyos ősz, 
Vízesés, Éjjeli vándorlás, Búcsúzás a hegyvilágtól, Philemon és Baucis, 
Pompeii, Kalypso keblén című versekben találunk.

Elismerésreméltó ajánlólevele a kis kötetnek a meghatott lélek 
tiszta erkölcsi világa, amit valamirevaló pedagógus a költészetben sem 
találhat teljesen mellőzhetönek. Az sem utolsó érdeme, hogy költőnk a 
hasonló tárgy özönében is meg tudta őrizni a maga nemes egyéniségének 
minden vonásában üdítőleg ható eredetiségét.

(Nyíregyháza) V. J.

Gaál László: A tokhár nép és nyelve. Különlenyomat a Kö
rösi Csoma-Archivumból. (III. kötet, 244—267. lap.) Budapest, 1928. 
Kir. Magyar Egyetemi Nyomda.

A karcagi református reálgimnázium fiatal igazgatója nehéz feladat 
megoldására vállalkozott, mikor a népvándorlás korai időszakának egyik 
nagyon kevéssé ismert epizódját igyekezett megismertetni az érdeklődő 
körökkel. Egy népről és nyelvéről akart ismertetést közölni, népről, 
melynek se származását, se történetét, nyelvről, melynek se szerkezetét, 
se rokonságát nem ismerjük biztosan. Csupa hipothézis jóformán minden 
alapvető megállapítás, amelyből a tudomány módszereivel kikövetkez
tethetők ugyan a leglogikusabb igazságok, — de mi lesz ezekkel, ha 
azok helytállósága megdől?! Tragikumot semmiesetre sem fog jelenteni,, 
csak azt, amire a tudós munka műhelyében minden hivatással forgo
lódó el van készülve, hogy t. i. egyetlen következmény megmagyaráz- 
hatatlanság'a esetén kitűnik a kiindulás hibás volta, ami azután az abból 
előzőén eltervelt tételek megsemmisülését is maga után fogja vonni. 
A nyugtalan emberi elme azonban ilyen csekélységek miatt nem szokott 
zavarba jönni; kezdi elölről kutató műveleteit s új leletek és adatok 
birtokában ismét lerakja az alapzat erősnek vélt köveit, hogy rájuk
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építse tudásának szilárd és szolid épületét vagy csillogó szellempalotáját, 
avagy esetleg újabb — légvár it.

Mindez eszébe jut az olvasónak, amikor Gaál László nagy szor
galommal és tudással megírt kiváló értekezésének lapjait forgatja. Arról 
talán lehetne vitatkozni, hogy a dolgozat szerkezeti beosztása minden 
tekintetben kifogástalan-e. Bizonyos, hogy aki először olvas e kérdésről, 
szívesebben látná a II. fejezetet az I. helyén, hogy a népről magáról 
és a vele kapcsolatos problémákról előbb tudjon meg valamit, mint a 
nyelvvel kapcsolatos emlékek felfedezéséről és csoportosításáról, — ami 
inkább belletrisztíkai hatás elérésére alkalmas, meglepetéseket és érdek
lődés-fokozást magában rejtő, mint a tudomány valamely rejtélyébe 
rendszeres oki és okozati összefüggések lépcsözetén bevezető, az előz
mények és következmények sorrendjét soha szem elől nem tévesztő 
eljárás. Az is megbeszélés tárgya lehetne, hogy -a forrás-jelölések túl- 
ságos megrövidítése és a technikus terminusok-ok magyarázat nélkül 
való halmozása alkalmassá teszi-e a munkát arra, hogy a legszűkebb 
értelemben vett szakkörökön túl is érdeklődést váltson ki azoknak az 
intelligens olvasóknak a táborában, akik — ha nem is a kimerítő ala
posságig és az elmélyedő szaktudásig, de legalább az ismeret világos
ságának zavartalanságáig — tájékozást szeretnek találni a tudás meze
jének minél több területén. E két kérdés azonban csak úgy vetődik fel, 
hogy egyik részről a kidolgozás abszolút tudományosságára, másik 
részről az anyagelrendezés inkább szépirodalmi jellegére, s így a két 
írói funkció némi ellentmondására, mutasson rá, — de a dolgozat leg
nagyobb értékéből semmit sem von le. Ez pedig az, hogy az író min
denre kiterjedő figyelmét bölcs mérséklettel párosította, mert a tudni
valók minden oldalról való feltárása mellett mindennemű terjengősségtől 
a legmesszebbmenően tartózkodott.

Az I. fejezetből megtudjuk, hogy a kelet-turkesztáni archeológia 
nagynevű tudósainak (Stein, Le Coq, Grünwedel és Pelliot) kutatásai a 
középázsiai homoksivatag régi történetének és néprajzának nevezetes 
problémájává érlelték a tokhár-kérdést. Tulajdonképpen alig három év
tizede annak, hogy Kucsa mellett kéziratokat találtak, amelyekről Bühler 
és Hoernle mutatták ki, hogy brahmi írásúak, buddhista tartalmúak és 
valami szanszkrit nyelvűek. De a nyelv mégis ismeretlen volt előttük. 
Leumann csodálatos tudós leleménye állapította meg, hogy két nyelvvel 
van itt dolgunk. Stein Aurél, majd Pischel (Karasahr vidékén) expedí
ciója adott azután olyan lökést a további kutatásnak, hogy 1908-ban 
már E. Sieg és W. Siegling bizonyos határozott igazságokhoz juthattak. 
Hosszú volna itt részletezni, hogy tételeik milyen módosulásokon: bő
vítéseken és javításokon mentek keresztül (Lüders, Müller, Stael-Holstein, 
Radloff, Meillett, Schmidt József, Schroeder, Lévi stb.), csak arra mu
tatunk rá, hogy a nyelvek egyike, melyet I. számmal jelöl s A-dialek- 
tusnak nevez a tudomány, valóban a tokhárok nyelve, melyet ők ma
guk arsi-nak neveztek (uralkodó osztályuk iráni eredetű volt!), másika 
azonban ma még megfejteden s B-dialektus néven egyelőre további 
vizsgálódásokra vár.
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A II. fejezet a nép szintén homályos történetéről szól. Négyféle 
forrásból kapunk róla elszórva adatokat: 1. leletekből Kucsa, Turfán, 
Khotan, Cseresen, az Oxus, Jaxartes, Iszik-Köl és Takla-Makán vidékén; 
2. klasszikus írók (Strabo, Trogus Pompeius, Plinius, Ptolemaios stb.) 
műveiből; 3. ind tradíciókból (Mahabharata, Ramavana, Varahamihira 
asztronomus) és 4. kínai forrásokból, mint a Krisztus utáni 4—10. szá
zad három dinasztiájának évkönyveiből és főképpen Hiüan-Tsang za
rándok 7. századbeli följegyzéseiből. Ezek alapján ma körülbelül bizo
nyos, hogy a kínaiaknál Tuhuo-lo néven emlegetett nép a tokhárok, 
akik Nyugat-Turkesztánba Kelet-Turkesztánbó) Krisztus előtt 175 és 
128 között vándoroltak át a húnok elől a kínaiak szomszédságából, s 
három részre is szétszakadva, számottevő birodalmat csak az Amur- 
dárja és Sir-dárja között, Sogdiánában és Baktriában alapítottak. Elő- 
Ázsia e helyén különösen a parthusokkal vívott harcaik kapcsán emle
getik őket, de a 7. században már se önálló államuk, se önálló nyelvük 
nincsen, hanem a törökségbe beolvadva tűnnek le a történelem szín
padáról. Történeti jelentőségüket abban látjuk, hogy a buddhizmust 
Kínába közvetítették és a buddhizmus más vallásokkal való érintke
zését s e réven történő fejlődését az ő nyelvük segítette elő.

A III. fejezetben a szerző a tokhár nyelvet ismerteti, amelynek 
rendszerét is megkísérelte már a tudomány egybeállítani. E tekintetben 
korszakalkotó E. Sieg professzor munkája, amelyet W. Siegling társa
ságában Tocharische Sprachreste címen 1921-ben írt s Berlinben és 
Lipcsében adott ki. Ennek a tudósnak a vezetése mellett hatolt be 
Gaál László is a tokhár nyelv A-szövegeinek rejtelmeibe, amelyek 
rendszeres kibogozásától ma már joggal remélhetjük a tochár nyelvtan 
elkészülését. Egyelőre még ott tartunk, hogy bizonyos nyelvtények 
azok, amelyek világosan állnak előttünk, anélkül azonban, hogy pl. 
rendszeres hangtanról vagy szótanról, vagy mondattanról még csak 
beszélhetnénk is. Nem bizonyos, hogy mi a nagyfokú palatalizálás 
törvényszerűsége, hogy mi is hát minden esetben a genitivus végződése, 
vannak-e nemei az 1. személyűhöz hasonlóan a 2. személyű személy
névmásnak, mik a mondattan legelemibb szabályai. Mindezek eldöntése 
a jövő feladatai közé tartozik. Annyi kétségtelen csupán, hogy az egész 
nyelvrendszer meghatározására — amint a szerző mondja — „az anyag 
korlátolt volta ellenére az Ariadne-fonala kezünkben van.“

A rendkívül érdekes kis dolgozat IV. fejezete a tokhárok nyel
vének és fajának rokonsági viszonyaival foglalkozik. Tekintettel az indo- 
germán nyelvek összes fajaival való egy és más rokonvonásokra, az 
bizonyosan megállapítható, hogy ezek körébe tartozik. Egyes jelenségek 
inkább az európai csoporthoz, mások az italo-keltához, ismét mások 
azonban az árjához vagy az örményhez látszanak szorosabban oda
kapcsolni. Sőt a sokféle szomszédság hatásaként nepáli, török, magyar 
elemek is előfordulnak benne, s ezen az alapon ujgur és kínai kap
csolatai is feltételezhetők. Faji meghatározásukat illetően két nézet áll 
egymással szemben. Egyik szerint kelták, akik Krisztus előtt 500 esz
tendővel a Fekete-tenger partján laktak s innen vándoroltak kelet felé
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Kínába, hogy azután onnan ismét nyugatibb tájakra szoruljanak a náluk 
sokkal erősebb hunok elől. A másik felfogás azt vallja, hogy finn-ugorok 
voltak, avagy esetleg mongolok vagy török-tatárok, s indogermán vo
násról csak annyiban lehet náluk beszélni, hogy ilyen volt a nyelvük 
és uralkodó osztályuk, melynek neve arsi (asiani, őszét, alán?).

Összefoglalva az elmondottakat, állapítsuk meg, hogy a tokhár 
népre és nyelvére vonatkozó kutatások teljes ismeretlenségből a meg
bízható tudományos eredmények egészen jelentős számú soráig jutottak 
el, de a munka jelentékenyen nagyobb része még föltétlenül hátra van. 
Gaál László dolgozatát pedig fogadjuk azzal az elismeréssel, amely 
méltán kijár minden jó igyekezettel és komoly készültséggel megírt 
irodalmi alkotásnak, — különösen pedig akkor, ha alig járt utakon 
szegődik mellénk biztos ismeretű és nyugodt ítéletű vezetőként.

(Mezőtúr) Dr. Kovács Géza.

Életforrások. (Tanulmányok, előadások, cikkek.) Irta dr. Mátyás 
Ernő. Sárospatak, 1930. 183. lap.

A csinosan kiállított kötet a sárospataki főiskola jelenlegi köz
igazgatójának, Mátyás Ernőnek dolgozatait tartalmazza. 22 közleményt 
foglal magában, amelyek egy mélységes hitű, melegszívű, tépelődő lelkű 
ember vívódásairól tanúskodnak, de e tusakodások életforrást jelentenek 
számára, mert Istenhez és Krisztushoz emelik. Folyóiratunkat sok cikke 
érdekli. Egyik például a református öntudatról szól, a másik a kálvinista 
jellemet vázolja meg. Egy hosszabb cikk (A keresztyén vallás és teo
lógia a lelkészképzésben címmel) tanári székfoglalója volt a sárospataki 
teológián. Van két évnyitó beszédje (Kálvinista nevelés. A megújhodó 
főiskola ifjúsága), melyek aktuális problémák vívódásairól tanúskodnak. 
Több cikke az ifjúsággal foglalkozik. Jól érzi, hogy az ifjúság lelki 
életében sok szükségérzet vetődik fel, s azokra igyekszik feleletet találni 
s kielégítést adni. Nekünk legjobban tetszett A magyar lélek és az 
evangélium című cikke s A kálvinizmus nemzetformáló hatalma. Az 
ifjúságról szóló cikkek pedig egyenesen élvezetes olvasmányok. Szinte 
vele együtt érezzük, milyen kincset adott sorsunk a kezünkbe, mikor 
a gyermeknek, a jövő Magyarország reménységének lelki formálását 
reánk bízta. Különösen a Jövőbe nézés című cikke lesz biztató remény
sugár a mai szomorú jelen jövőbe néző ífjai számára, kik mindenütt 
kétségbeesést, reménytelenséget látnak. A megújhodó főiskola ifjúsága 
című cikke rámutat a recsegve-ropogva összeomló világ káoszából ki
bontakozó új világra, amelyet szebbé, jobbá tenni, a romokból új világot 
teremteni lesz a mai ifjúság nehéz, de szép fe'adata. Az ízléses kötet Ra
vasz Lászlónak, szerző egykori tanárának van ajánlva. Gulyás József.

A Szentírás szociális tanításai. Több író közreműködésével ki
adta és bevezette Keeble Sámuel. Angolból fordította Incze Gábor. 
Szabó Imre bevezető tanulmányával. Budapest, 1928. Fordító kiadása. 
A keresztyénség és a társadalom című sorozat I. kötete. 224. oldal.

Annak a mozgalomnak a terméke ez a könyv, amely napjainkban
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a szociális kérdést a keresztyénségben rejlő nagy erővel akarja meg
oldáshoz segíteni s éppen ezért minden módot megpróbál és minden 
eszközt megragad, hogy a Szentírás tanításait a gyakorlati életben 
gyümölcsöztesse. Ebben a munkában az első és legtermészetesebb 
lépés a Szentírás szociális tanításainak közismertté tétele és annak ki
mutatása, hogy a Szentírás a szociális kérdés iránt mindig figyelemmel 
volt és annak megoldását fontos emberi feladatnak tartotta.

A kezemben levő mű tizenhárom tanulmányt tartalmaz tizenhárom 
szerzőtől. Ehhez járul tizennegyediknek a szerkesztő, tizenötödiknek 
pedig Szabó Imre bevezetése. Az első hét tanulmány az Otestamentum 
egyes könyvcsoportjait, öt az Üjtestameniuméit, egy pedig a ókeresz
tyén egyházatyák írásait vizsgálja szociális tanításaik szempontjából.

Az ótestamentumi rész először általános képet ad a héber nép 
szociális történetéről, majd külön-külön tárgyalja a próféták, a törvény, 
a zsoltárok, a bölcseségkönyvek, Dániel könyve és a héber apokrifusok 
vonatkozásait a szociális kérdésre.

Az újtestamentumi részben külön tanulmány szól a synoptikusok- 
ról, a jánosi írásokról, a pálí írásokról, egy tanulmány a cselekedetek 
könyvéről, a Héber levélről és Péterről és végül egy a keresztyén 
apokalipszis szociális tanításáról.

Mint említettem, az egyes tanúim ínyok különböző szerzők tollából 
erednek. Ebből mindjárt következik az, hogy egységes feldolgozást 
hiába keresünk. A zsoltárokról szóló tanulmány például tényleg a 
zsoltárokban található szociális tanítások csoportosítása és idézése, 
mondhatnám a szerző véleménye nélkül, míg ezzel szemben mondjuk 
a Jelenések könyvéről szóló tanulmány erősen az általános jellegű 
fejtegetések felé halad, sokkal kevesebbet törődve az adott tárggyal. 
Szentíráskritikai tekintetben sincsenek összhangban a szerzők, s míg az 
egyik egészen figyelmen kívül hagyja az itt elért eredményeket, a másik a 
szélső baloldali kritika megállapításait is elfogadja. Az egységnek ez a 
hiánya bizonnyal ártalmára van az egész munkának. Nem egy mü ez, 
de annyi, ahány a tanulmány. A szerkesztő személye biztosítja mégis 
valamiképpen ezt az egységet, de ez sem jelent nyereséget. Mert ez az 
egység a dolgozatok egyenlő terjedelmében nyilvánul meg csupán, ami, 
ha tekintetbe vesszük, hogy nem egyenlő feladat előtt állottak a szer
zők, csak kellemetlenül hat. Mert előáll az az eset, hogy egy sok szo
ciális vonatkozást tartalmazó könyvcsoportot ugyanazon a tizenöt oldalon 
kell elintézni, mint a másik — szociális vonatkozásoktól talán egészen 
mentes — csoportot.

Helytelen az újszövetségi és ószövetségi iratoknak, sőt még az 
apokrifusoknak és egyházi atyáknak is teljesen egy szempontból való 
megítélése. Mózest vagy Habakukot nem lehet az evangéliummal, tehát 
Jézussal egy színvonalon szemlélni. Az ószövetségi könyvekből egy 
meghatározott kor szociális helyzetére nézve kapunk adatokat, Jézus 
tanítása a kortól teljesen független, örökérvényű egész, amelyből a 
szociális kérdéssel bármilyen összefüggésben levő részeket kiszakítani 
nem lehet. Jól érzi ezt a synoptíkus evangéliumokról szóló cikk írója
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is, amikor Jézusról ezt mondja: „Ha tanításából különleges életszabá
lyokat dolgozott volna ki korának és népének körülményeihez mérve,. 
nehezen lettek volna alkalmazhatók azok más országok és későbbi 
korok különböző viszonyai között."

Mindezek után azt kell mondanunk, hogy bár a könyv kitűzött 
célját nem érheti el, egyes részleteivel mégis hathat, s annyiban fel
tétlenül dicsérendő, hogy ezirányú szegényes irodalmunkat gyarapítja s 
tárgya iránt érdeklődést kelt.

(Budapest) Ruttkay-Miklian Gyula.

A z  ifjúság a jövő. Irta : vitéz Magassy Sándor. Harangszó- 
könyvtár. 1928. Szentgotthárd. Két 16 oldalas fűzet.

A cím nem világos és színtelensége miatt nem alkalmas arra, 
hogy nagyobb körökben felkeltse az érdeklődést, melyet ez a kis 
munka bizonnyal megérdemel. Tekintettel arra, hogy szerző egészen 
népszerűén tárgyalja az ifjúság aktuális problémáit, igen üdvös lett 
volna, ha a címben is kifejeződik ez a népszerűség. Az ilyen építő 
szándékú műveknél igen fontos az, hogy minél többen olvassák, már 
pedig ennek elérésére egyik legfőbb eszköz: a helyes cím.

Azért tartottam szükségesnek ezt kiemelni, mert a kezemben 
levő néhány oldalas munkát különben egészen alkalmas nevelő írásnak 
ismerhettem meg. 11 rövid cikkben szó esik a rossz társaságról, az 
erkölcstelenségről, a táncról, a borról, a kártyáról, a dohányzásról stb. 
Nem elvont fejtegetéseket találtunk itt ezekről a kérdésekről, hanem 
a gyakorlati élettel szorosan összefüggő figyelmeztetéseket, jó taná
csokat, példákat igen szerencsésen alkalmazva. Aki átolvassa ezeket a 
könyvecskéket, bizony maga is mindenre kénytelen helyeslőleg bólin
tani és feltétlenül az a gondolata támad, hogy igen üdvös lenne, ha 
minden ifjú kezébe odakerülne olvasgatásra.

Tiszta krisztusi szellem irányítja a szerzőt és az a biztos tudat 
tölti meg minden sorát, hogy a jövendő boldogságának vagy boldog
talanságának az alapja az ifjúságban van megvetve. Ezért figyelmezteti 
az ifjakat az életben rájuk váró kérdések fontosságára, a kísértések 
nagyságára, melyeket azonban mindenki le tud győzni, ha a Krisztus 
él benne. De nélküle nem. Mert „nálam nélkül semmit sem cselekedhettek“.

(Budapest) Ruttkay-Miklian Gyula.

Wilhelm Speyer: Gimnazisták. Budapest. 1930. Singer és Wolfner.
Nyilas Misi alakja körül folyik a v ita: olyanok-e csakugyan a 

tanárok, mint Móricz Zsígmond látja, vagy olyanok — amilyennek ők 
látják magukat.

Speyer könyve természetesen nem ad feleletet a Nyilas Misi 
pörben ; de bemutat egy iskolát, amelyben elképzelhetetlen Nyilas Misi 
lelki kialakulása.

Ez az ifjúsági regény megérdemelné, hogy behatóan foglalkozzék 
vele a pedagógus-világ: mert a modern német nevelés diadaléneke s 
magyar olvasója nagy szívfájdalommal teszi le : lesz-e nekünk valaha



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

ilyen iskolánk, ilyen ifjúságunk ? Nálunk — sajnos — a kommün pró
bálkozott meg a Speyer-regény nevelési elveivel s az eredmény a 
legtöbb esetben igen gyászos volt. Tekintve az akkori időket s a 
töméntelen zavaró momentumot, ez magától értedődő — de vájjon ez 
a balsiker örökre eltemette a hasonló próbálkozásokat ? Ez a nevelés 
— legalább a regény szerint — férfiakat, önzetlen, bátor, egészséges, 
üde, jellemes embereket formál: hátha van benne valami igazság ? 
Mindenesetre: diák is, tanár is kell hozzá; akárkinek nem fog sikerülni 
az a rejtett vezetés, ami látszatra teljesen a fiúk kezébe adja a gyeplőt, 
mégis maga tartja azokat s ugyan keményen.

Az bizonyos, hogy ezt a regényt minden tanárnak el kellene 
olvasnia : egyrészt mint pedagógiai tanulmányt, másrészt mint elsőrangú 
irodalmi terméket. Mert Speyer könyve a z ; hosszú évek óta az egyet
len, utolsó cseppjéig zavartalanul szép ifjúsági regény. Méltó párja a 
Pál-utcai fiúknak, sőt diadalmas befejezésével fölötte áll a magyar 
regény csüggeteg, negativ eredményének. Szondy György.
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Sophie Dapper: Körperschule für das Mädchenturnen.
Leipzig, 1929.

Sophie Dapper: Körperschule für das Mädchenturnen című müve 
a porosz leányiskolák tornaanyagát foglalja össze. A modern pedagógia, 
mondja az író, az ember testi és lelki tulajdonságait egyformán akarja 
nevelni, mert ideálja a harmonikus ember. Különösen szükséges a testi 
nevelés a nőnél, aki elé a mai élet mind nagyobb követelményeket 
állít s ki csak akkor fog feladatainak megfelelhetni, ha mind testi, mind 
lelki tulajdonságai kifejlődnek. Sophie Dapper főleg azokat a gyakor
latokat gyűjti össze, melyek a test erejét, ügyességét, hajlékonyságát 
megalapozzák. Célja tehát nem a testi erők és az izomzat magasabb- 
fokú fejlesztése, a szív és tüdő működésének erősebb befolyásolása, 
vagy,a lelki tulajdonságok: akarat, önbizalom stb. nevelése. Gyakor
latai a leánytestnevelésnek lényeges, de nem egyedüli részét képezik 
s igen alkalmasak felnőttek számára az erő, ügyesség, rugalmasság 
megtartására, a mai városi életmóddal járó káros hatások ellensúlyo
zására. Gyakorlatainak feladata tehát megalapozó és szép mozgásra 
nevelő. Nagyon fontos a szabad mozgás gátlásainak eltávolítása, a 
megrövidült és merev izmok megnyújtása és lazítása, az ízületek moz
gékonyságának fokozása és az izmok erősítése. A mozgásokat termé
szetessé, harmonikussá, szabaddá és ritmussá kell tenni. A mai torna 
fő eleme a mozgás, ellentétben a régi tartásgimnasztikával. A nagy, 
lendületes, egész testet foglalkoztató mozgások kedveltek. A gyakor
latokat két csoportba osztja: helyben végezhető gyakorlatok, melyek 
főleg a test erejének megalapozására és tovahaladással egybekötött 
gyakorlatok, melyek a szép mozgás nevelésére szolgálnak. A helyben 
végezhető gyakorlatok részben a test hajlékonyságát, rugalmasságát 
fejlesztik, a testet erősítik s a helyes tartást és az egyensúlyozó érzéket 
nevelik. A hajlékonysági gyakorlatokat lazító és nyújtó gyakorlatokra 
osztja. A szabad, lendületes, nagy mozgásokhoz különösen a^fŐlír^'s
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csipőízület s a gerincoszlop ízületeinek mozgékonysága szükséges, Az 
ülő életmód következtében főleg a mellizmok s az alszár liajlítói rövi
dülnek meg, ezen izmokat nyújtják a nyujtógyakorlatok. Az izmok 
erősítése nagyobbfokú izomösszehuzódás, valamely ellenállás legyőzése 
által történik, ez ellenállást maga a test szolgáltatja. Külső szerek 
fokozzák ez ellenállást. Sophie Dapper csak a medicinlabdát tartja 
alkalmas szernek leányok részére. Tovahaladással egybekötött gyakor
latok a járások, futások, ugrások. A gyakorlatok elhatárolása nem 
merev. Igen sok gyakorlatot ölel fel és pontosan, világosan írja le őket. 
Mindezen gyakorlatok nagyrészben azonosak a mi tornarendszerünk 
gyakorlataival. A könyv a gyakorlatok világos, áttekinthető csoporto
sítása, pontos leírásánál fogva alkalmas segédkönyvnek ajánlható.

(Budapest) H. I.

Gáspár János: Fajismeret. Budapest, 1930. Novák Rudolf. 98 
ábrával. 222. lap.

Gáspár müve nagyon időszerű. A magyar társadalom előtt nem 
ismeretlenek a fajbiológia némely problémái, csakhogy erre az ismeret
ségre — sajnos — a politikai élet adott alkalmat és éppen ezért az 
egész fajbiológíát, mint tudományt, nálunk nagyon szeretik pártpolitikai 
eszköznek tekinteni, illetve ilyet látni benne. Gáspár munkája gyöke
resen megtanítja az érdeklődőt arra, hogyan kell a tudományt kiemelni 
ebből a hozzá sehogysem illő légkörből és hogy a fajismeret minden poli
tikától mentes és önálló, exakt vizsgálódásokon felépült tudomány. 
Azonfelül megtanulhatja mindenki, hogy nehéz és nagy szaktudást meg
követelő tudománnyal van dolga, mely független a mindenkori politikai 
áramlatoktól és amelybe hozzánemértéssel beleszólni nem lehet 1

Gáspár műve komoly tudományos munka. Nemcsak a széleskörű, 
hanem egyszersmind a mély szaktudás, valamint a mű minden sorában 
megnyilvánuló nagy olvasottság teszik azzá. Ez utóbbit külön ki kellene 
emelnem a mű érdeméül. A munka első fejezete (A faj biológia alap
vetése) örökléstani vizsgálatok eredményeinek a gyűjteménye: a
szerző sűrítve adja benne mindazt a szinte matematikai pontossággal 
működő törvényszerűséget, mely alapjául szolgál a továbbiaknak. Figye
lemre méltó az a megállapítás, mely az „asszimiláció“ lehetőségét két
ségbevonja : a természet mindenkor a faj tisztaságának a visszaszer
zésére törekszik, a korcsok nem állandósulhatnak, mert szélhasadnak 
a tisztafajtájú szülők tulajdonságaira. Ez a szabály akkor is áll, ha 
korcsok kereszteződnek egymás között (ami az állatvilágban nagyon 
gyakran nem is termékeny 1). A mű második fejezetében (A fajok alaki 
megjelenése) a szerző röviden kitérve arra, hogy mely szempontok 
szerint (tulajdonságok alapján) történik az emberfajták osztályozása, 
azok részletes leírását adja. A szerző az egyes embercsoportokat szár- 
mazástanilag fajtának, élettani szempontból a fajjal egyenértékűnek tartja, 
mely álláspontjának a megelőzőkben kielégítő alapot vet. A „faj" fo
galma nem fedi a „nemzet" fogalmát, amint azt a szerző több alka-
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lommal is felemlíti. A leírt fajok közül bennünket közelebbről a ma
gyarságot alkotók érdekelnek. A szerző szerint a honfoglaláskori finn
ugor és hún-török magyarság teljesen és a ma élő nagy részében 
mongoloid. A honfoglalók többsége a keletbalti, gyengén mongoloid 
fajhoz tartozott és csak kisebb része volt hún-török. A honfoglaláskori 
leletek egyrészt keletbaltik és másrészt egy erősen mongoloid faj jelen
létéről tesznek tanúságot, mely utóbbi talán valamelyik török törzs 
típusát képviselhette. Ez ma mar nincs meg, de viszont a mai törökös 
magyar típusra vonatkozó leletek sem kerültek elő ezideig hazánk 
területéről. Egy harmadik fajta koponyák is kerültek elő honfoglaláskori 
sírokból, a riazan-típuséi, melynek leszármazol ma is élnek és szintén 
enyhén mongoloid. Igen érdekesek a szerzőnek a magyarországi nem
zetiségekkel való keveredésre vonatkozó fejtegetései. Szerinte ez a 19. 
század közepéig nem volt olyan lényeges, amint azt az általános hiedelem 
tartja. Azok, amiket e véleményének megokolására felhoz, mindenesetre 
figyelemreméltók, közöttük a legtetszetősebbek azok, amelyeket a nem
zetiségek zárt tömegekben való elhelyezkedéséről és az elmúlt századok 
közállapotairól mond. Ne felejtsük el azt sem, hogy a mai hivatalnok 
és kereskedő osztályban a nemzetiségek erősen túltengenék, a tiszta
fajú magyarságot azonban ne itt keressük, hanem a falvakban !

A következő fejezet (III. A fajok összehasonlító anatómiája és 
fiziológiája) előbb az ál'alános irányelveket tárgyalja, melyek alapján a 
faji hovátartozás megállapítása történik, majd a termetnek és testará
nyoknak, a bőr, haj, szem színének és minőségének, valamint a ko
ponya alakjának és fiziognomiának leírását adja úgy, ahogyan a fel
sorolt jellemvonások különféle megjelenésben állanak előttünk az egyes 
típusokban. Néhány élettani jelleget is felemlít, melyek szintén faii 
elváltozásoknak vannak alávetve, illetve örökletesek. Legvégül a fajok 
vérrokonságát és az ezzel kapcsolatos serológiai vizsgálatokat tárgyalja, 
A munka IV. fejezete (A fajok összehasonlító patológiája) számos je
lenség leírását adja, mely intenzív fajkeveredés eredményeként áll elő, 
részben mint bizonyos átütő erejű faji hajlamoknak a korcsokon való 
jelentkezése, részben mint a természetnek a korcsosodás ellen való 
erőszakos védekezése.

Gáspár müvéről csak a legjobbat mondhatjuk. A munka értékes 
része a magyar tudományos irodalomnak, kiállítása mintaszerű (Novák 
Rudolf könyvkiadóvállalata, Budapest), bőven iltusztrált. Egymagában 
az a tény, hogy ebben a fenekestül felkavart mai társadalomban volta
képpen mélyen elrejtett faji rugók működnek és az ezekkel való be
hatóbb és elfogultságtól mentes (!) megismerkedés elkerülhetetlen annak, 
aki gondolkozva járja az élet útjait, kívánatossá teszi, hogy közép- 
osztályunk minden tagjának, különösképpen pedig középiskolai taná
rainknak az asztalán ott legyen ez a gondolatokat támasztó, minden vonat
kozásban érdekes, ízig-vérig tudományos munka !

Szelényi Gusztáv.
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Belföldi lapszemle.
A Néptanítók Lapja 1930. januári számában Körösi H. magyar 

kultúrmunka 1929-ben címen ismerteti kivált Klebelsberg miniszter és 
Kornís államtitkár cikkei és nyilatkozatai alapján a magyar kultúrpolitika 
vezérelveit, sikereit; befejezésül a magyar kultúra személyi veszteségeit. 
A függelékben Klebelsberg miniszter „A jövő dala“ címen üdvözli az 
eljövendő 30-as éveket (melyekről külön könyvet is írt). Mig a 20-as 
évek tele voltak könnyel és verejtékkel, a lefátyolozva közeledő har- 
mincasévekből mintha a fátyolon át a sors mosolyát ismerhetnék fel. 
— A január 17-iki számban Kornís Gy. államtitkár vezető helyen az 
új magyar népiskolát ismerteti. Legfontosabb, hogy az ú. n. beszéd- és 
értelemgyakorlatokat keresztül viszi négy osztályon át és tulajdonképpeni 
tantárgy-elkülönülésről csak a két felső osztályban van szó. A négy 
alsó osztályban ezeken kívül tulajdonkép csak készségek gyakorlása 
folyik. Külön órákat szentel az új tanterv a fogalmazásnak és a termé
szeti ismeretek körében nagy szerepet juttat a gazdasági képzésnek. 
Általában az iskolát egészen közel akarják vinni az élethez. — Az 
1930. február 1. számban Körösi H. A serdülő ifjúság lelki járványa 
c. cikkében arra a kérdésre felel, hogyan lehet megelőzni az ifjúság 
öngyilkossági és gyílkossági járványát? Szerinte a segítség nem más, 
mint a tradíciók tisztelete, nagy emberek erkölcsös, nemes példájára 
való nevelés az otthon és az iskola útján. Kornis Gy. A cselekvés 
szelleme címen rámutat arra, hogy az öntevékenység, a “by doing“ 
tanulás elve az angolszász világ iskoláiban nem csak szépen hangzó 
elm 'let, hanem komoly valóság. És ez a szellem már nem csak kopog, 
hanem egyenesen dörömböl a magyar iskolák kapuján, hogy a termé
szettudományi oktatást az aktivizmus értelmében megújítsuk. Barcsai 
K. érdekesen fejtegeti a tanítás közvetlenségét. Hogy a tanító közvetlen 
legyen, ahhoz fogékonyságra, lelkesedésre, fantáziára és megértő szívre 
van szüksége. Sokszor Isten ajándéka az, de következetes akarattal 
és bizonyos feltételek megteremtésével magunk is hozzájárulhatunk 
eme készség kifejlődéséhez. -— A február 19-iki szám közli Lukinich 
I. magvas beszédét br. Eötvös Józsefről, a nagy pedagógusról, Loczka 
ismerteti a felügyeletet az Egyesült Államok iskolarendszerében, külö
nösen az ú. n. egyházfelügyelők feladatát. Frank Antal nagyon érdekes 
cikkben (Az új népiskolai tanterv korunk néhány jellegzetes pedagógiai 
iránya szempontjából) kimutatja, hogy az új népiskolai tanterv a filozó
fiai pedagógia, morál pedagógia, gyermektanulmányozás, neonaturalizmus, 
munkaiskola, szociálpedagógia és nemzetnevelés követelményeit is 
figyelembe veszi, eleget tesz korunk esztétikai irányának is. Mint 
mellékletet hozza e szám Klebelsberg gróf hatalmas Széchenyi emlék
beszédét.

A Debreceni Protestáns Lap 1930. január 4—11-iki hatalmas 
jubileumi számának 32 cikke közül csak a tanügyi vonatkozásúakat



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 103

említjük meg. így Erdős József méltatja a Heidelbergi kátét. Dóczi 
Imre „Nevelésügyi feladatok“ címen rámutat a szellemi nevelés terén 
előállott túlterhelésre, melyet csakis a metodika javításával, továbbá a 
rendkívüli tárgyak és az ifjúsági egyesületek korlátozásával enyhíthe
tünk. Az erkölcsi nevelés terén követeli valláserkölcsi nevelésünk 
mélyítését. Sokat vár e tekintetben a jól vezetett internátusoktól. Végül 
helyesli a testi nevelés fokozását. Koncz Aurélné a protestáns leány
nevelésről ír (Üj évben régi vágyak) és rámutat arra, hogy a modern 
jó iskola követelménye a jó tanár mellett az iskolaépület és annak 
higiéniája, a tudományos felszerelés, a testnevelés lehetőségei. Kifejti, 
hogy Debrecenben mennyi történt a leánynevelés terén (tanítónőképző, 
leánygimnázium, polgáriiskola), de még nem fejeződött be a fejlesztés. 
Párhuzamos osztályokra van szükség, az internátus fejlesztésére, közös, 
nagy imateremre, több tornateremre. Itt a kormány, egyház és társa
dalom erőinek az összefogására van szükség! Varga Zs. nagyon érde
kesen ír a ref. lelkészjelöltektől megkívánt kötelező tanítói oklevélről. 
Borsos K. a protestáns egyházak jövőjéről értekezik. Azzal kezdi, 
hogy a protestáns egyházak múltja fényes, jelene aggasztó, a jövendőjük 
pedig egy nagy kérdőjel — és ezzel végzi: ha a reformáció mert 
vállalkozni az egyéni, lelkiismereti és szabadságjogok kivívására, a pro
testáns egyházaknak kell vállalniok a nehéz munkát is, hogy az egyé
neket a szabadsággal való élésre kineveljék.

Az Ifjú Evek február 15-iki számának legtanulságosabb cikke 
„Renatus apostol“, melyben Martony E. ismerteti Gregory egyetemi 
tanár példaadó életét.

Az Evangélikus Népiskola 1930. februári számában Arany Gy. 
kifejti, hogy mi a néptanító hivatása a területi integritás szolgálatában. 
Szelényi 0. megkezdi „A néptanító az irodalomban" c. cikkét.

A Tanítók Lapja 1930. február 1. számában vezető helyen a 
szerkesztő „Az államfő és a tanítók“ c. írás kifejti, hogy az államfő 
atyai szeretetet tanúsít a magyar tanítóság iránt. Simon I. A magyar 
nyelv parazitái címen néhány germanizáló nyelvszokást tesz szóvá. 
— A februr 15-iki számban Földes F. A lelkésztanítók vagy léviták 
ügyét úgy akarja megoldani, hívjon be a püspök a végzett tanítók 
közül néhányat pár hónapos semináriumi jellegű tanfolyamra. (Nem 
lesz-e túlkevés ?) Törös K. a Magyar Szülők Lapja által felvetett prob
lémákhoz (a lelki járvány megakadályozása) szól hozzá. K. Szabó K. 
a fegyelem és (testi) fenyítékről értekezik. Az első a szeretetnek 
egyik megnyilvánulása, a másik kétélű fegyver, mellyel csínján kell 
bánni. F. Kiss István lényegbe vágóan elemzi és bírálja az új nép
iskolai tantervet.

Az Evangélikusok Lapja 1930. februá ■ 9-iki számának egyik 
cikkéből nagy megdöbbenésünkre arról értesülünk, hogy ez az egyetlen
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hivatalos jellegű ev. egyházi lap anyagi válsággal küzd, hogy a szer
kesztő-kiadó a tavalyi deficitet a magáéból fedezte, de most már 
nincs miből! Ez is egyik jele az ev. társadalmi életben tapasztalható 
„erőszétforgácsolásnak.“ Túlságosan sok kicsiny lapot tartunk fenn, 
ahelyett hogy egy erősebbre koncentrálnók különben is fogyatékos 
anyagi erőnket! Az evangélikus egyház becsületbeli kötelessége, hogy 
ezt a 16 év óta fennálló és jeles tulajdonságokkal rendelkező férfiaitól 
szerkesztett lapot továbbra is fenntartsa, ha máskép nem — más lapok 
egyesítése árán!

A Pannonhalmi Szemle 1930. I. számában Scherman Egyed 
értekezik: A protestáns egyházak cenzúrájáról — kezdve Lutheren, 
Zvinglin és Kálvinon és folytatva a magyarokon. A tanulmány, bár 
bizonyos éle van, minden esetre tanulságos és arra eszméltethet, hogy 
az igazi protestáns szellemmel a szellemi cenzuragyakorlás össze
férhetetlen.

A Kísdednevelés 1930. februári számában Papp Ilona vezető 
helyen a Szeretet a kisdednevelésben c. tárgyat fejtegeti. Kenyeres E. 
„Oberlin és az első kisdedóvó intézetek keletkezése“ címen E. Parisot 
könyvéből nyújt igen érdekes szemelvényt. Egyébként folytatódik Mon- 
tenosi kézikönyvének a fordítása.

A Magyar Szülők Lapjának 1930. február 15-iki számában h. a. 
a bizonyítványhamisítók pszichéjét igyekszik megértetni. Nemesné M. 
Márta: Honnan s hová visz az új nevelés mozgalma? c. előadásában 
az aggályokat oszlatja el, melyek az új neveléssel szemben mindig 
újra felhangzanak. Ügy érzi, azért kell a réginek leomlania, hogy helyet 
adjon az új generáció teremtette új világnak.

A Magyarság 1930. februári számában Imre Sándor „Megint 
középiskolai reform“ c. vezércikkében bírálat tárgyává teszi Klebelsberg 
miniszternek a latin nyelv feljebb tolására vonatkozó ismeretes cikkeit. 
Ügy találja, hogy általában nemcsak tanterv-módosításról van szó, ha
nem többről: irányváltozásról a miniszter kultúrpolitikájában. Ez okból 
szembeállítja a miniszter korábbi és mostani nyilatkozatait a huma
nisztikus stúdiumról és végeredménykép kimondja, „hogy az előzmé
nyek után az újabb reform hírét nem fogadhatja nyugodtan senki, aki 
még el nem fásult, még az sem, aki 6 évvel ezelőtt a latinnak keve
sebb helyet kívánt" . ..

A Nyugat 1930. február 16-iki számában két tanügyi vonatkozású 
cikket találunk. Schőplin A. a szerkesztőhöz intézett levélben Kle
belsberg miniszternek a latin nyelvről tett elítélő nyilatkozatait teszi 
szóvá. Az a skrupulusa támadt ugyanis, hogy jóra vezet-e, há maga 
a közoktatás legfőbb intézője egy napilapban beleoltja a szülőkbe és 
diákokba azt a tudatot, hogy amit az iskola tanít, annak egy fontos és
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nagyterjedelmű része nemcsak fölösleges, hanem bizonyos tekintetben 
káros is ? hiszen ezzel megerősíti az iskolaellenes gondolatokat és meg
nehezíti a tanárok munkáját! Ady L. szintén a szerkesztőhöz intézett 
levél formájában megvédi Móricz Zs. „Légy jó mindhalálig“ c. szín
darabját az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny decemberi 
számában megjelent támadás ellen. Ez utóbbi szerint ugyanis Móricz 
darabja barátságtalan véleményt fog kialakítani a közönségben a magyar 
középiskoláról és magyar tanárról. Ady ezt „műsérelemnek" tartja, 
mert a nagyon is érthető öreg Vajkay és a fiatal Szondy tanár kivéte
lével a tanárszerepek nem provokálnak senkit és Debrecenben (ahol a 
történet játszódik) senki sem ütközött meg rajtuk.

A magyarországi ág. Ii. ev. keresztyén egyház 1929. őszén 
tartott egyet, közgyűlésének jegyzőkönyvében elsőnek Radvánszky 
Albert báró magvas megnyitója köti le figyelmüket. Alapgondolata a 
békességre ígyekvés a felekezetek közt és állami viszonyban egyaránt, 
de békés együttmunkálkodás kell saját falainkon belül is. Megkapó a 
Kopier H.-hoz, a német evang. egyházi bizottság elnökéhez intézett 
német beszéde és Koplernek rá adott válasza, mely a német és magyar 
protestantizmus összefogását és kooperációját hirdette. Következik a 
gondos és mindenre kiterjedő hivatalos évi jelentés, melyből kiemeljük 
a következőket. Az egyet, felügyelő is felterjesztéssel élt a szegedi 
egyetem világnézeti tanszékei ügyében, de válasz nem érkezett, Fel
sorolja az államnak méltányos kéréseinket figyelmen kívül hagyó 
rendelkezéseit (törpe iskolák, közigazgatási reform, egyházközségi adók 
behajtása stb.), de ezzel szemben felsorakoztatja a tapasztalt jóindulatot 
is, mely a soproni Teológusok otthona, a miskolci tanítóképző és a 
nyíregyházi Rothermere internátus középületeiben, mint az aszódi reál- 
gimnázium és a soproni teol. fakultás épülő falaiban nyilvánul meg. 
Azonban mintha, legalább az aszódi reálgimnázium épülete ügyében 
nem váltotta volna be Ígéretét a kormány ?! Ez az intézetünk minden 
esetre az egyet, egyház és a kormány hathatós és sürgős segítését 
érdemli meg. — Igen örvendetes esemény gr. Degenfeld-Schomberg 
Pál nagy könyvtár adománya (25—30.000 kötet). A függelékek sorában 
nagy örömmel olvastuk az idén is az iskolákról szóló jelentést, a teol. 
fakultás beszámolóját (első Ízben 1) és Vidovszky K. jeles munkálatait
„Az ev. ifjúság belmissziói gondozásáról. _ . „ ...ozelenyi Udon.

Megjegyzések. 1
1. Gyászhír. Igen, gyászhírt kell közölnünk ebben a rovatunk

ban is. Közoktatásügyi miniszterünk 500 77—1930. számú leiratában 
közölte a nem állami középiskolák főhatóságaival, hogy a miniszter- 
tanács határozata folytán nem lesz abban a helyzetben, hogy 1930.
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évi július hó 1-től kezdve a nem állami középiskolák fizetéskiegészí
tési és családi pótlék államsegélyét az eddigi mértékben folyósítsa, 
hanem kénytelen ezeket hat százalékkal leszállítani. íme, itt a gyászhír.

Protestáns középiskoláink összes tőkepénzeiket hadikölcsönökbe 
fektették a háború alatt, a háború után elvesztették törvényben bizto
sított fenntartási államsegélyeiket s most összeül egy minisztertanács 
s a takarékosság jelszavára hivatkozva leszállítja a fizetéskiegészitési 
államsegélyeket, egy tollvonással újabb terheket hárít át az iskolafenn
tartókra, amelyeket már előbb horribilis összegű nyugdíjjárulékokkal 
terhelt meg.

Mire magyarázzuk ezt az eljárást? Nem magyarázzuk, nem aka
runk keserű szavakat használni. Hát azt hiszik odafent, hogy a pro
testáns iskolafenntartók anyagi ereje kimeríthetetlen ? Az állampolgárok 
már az állami adókat sem bírják, hogy rójjanak hát reájuk az egyházi 
hatóságok az eddiginél magasabb egyházi és iskolai terheket?

Az iskolák fenntartása az állam joga és kötelessége. Ám a pro
testáns egyházak századok óta önként átvállalták ennek a jognak és 
kötelességnek terhét s a saját egyháztagjaik kemény megadóztatásával 
tartottak fenn a magyar állam részére olyan iskolákat, amelyek min
denkor a legszilárdabb pillérei voltak a magyar nemzet életének. Ezzel 
az áldozatkészséggel, eddig teljesített nagy szolgálataikkal igazán nem 
azt érdemelték ki, hogy most, az általános szegénység, nyomorúság 
közepette, tekintet nélkül teherbíró képességükre, előzetes megkérdezésük 
nélkül, újabb terhekkel sújtsa őket a magyar állam.

A minisztertanácsi határozat szelleméhez illő felelet a protestáns 
egyházak részéről csak ez lehetne: nem bírom a terheket, átadom neked, 
állam, az iskoláimat, tartsd fenn azokat a magad költségén, úgy ahogy 
kötelességed parancsolja. így nem lennének többé protestáns iskolák, 
a protestáns állampolgárok nem viselnének több iskolai terhet, mint 
más felekezetűek. Ámde hol lenne így az osztó igazság?

Más felekezeteknek lennének állami eredetű javakból fenntartott 
nagyszerű iskoláik, de a protestánsoknak, akik pedig egyenlő jogú ál
lampolgárok, nem lennének. Egyik felekezetnek módjában volna saját 
hívei minden megterhelése nélkül felekezeti iskolákat fenntartani, a 
másiknak lehetetlenné volna ez téve. Ez a megoldás tehát el nem fogad
ható, ez ellen minden igazságszerető embernek tiltakozni kellene, fele
kezeti különbség nélkül.

Nem képzelhető el más igazságos megoldás, mint hogy vagy min
den iskola legyen állami jellegű, vagy minden nem állami iskolát 
teljesen egyenlő mértékkel mérve támogasson az állam.

Nézetünk szerint a protestáns egyházaknak megszentelt hagyo
mányuk, lényegükből folyó kötelességük, sőt egyenesen létérdekük az 
iskolafenntartás; ragaszkodniok kell tehát iskoláikhoz, de e címen bír- 
hatatlan terheket nem szabad róniok egyháztagjaikra. Egy a köteles
ségük tehát: követelniük kell teljes határozottsággal, minden törvényes 
eszköz igénybevételével, minden nem állami iskola egyenlő mértékű 
állami támogatását.



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 107

Az egyenlő, igazságos mérték megállapítása nem volna nehéz: 
minden nem állami iskola fenntartója viselje a dologi szükségletek 
terheit, az összes személyi kiadásokat pedig fizesse az állam.

így az igazságon nem esik csorba, a vallásfelekezetek vagy más 
iskolafenntartók pedig megfelelő áldozat fejében élhetnek iskolafenntar
tási jogukkal. Aki nem hajlandó, vagy nem képes a dologi kiadások 
fedezésére, az ne igényeljen iskolafenntartói jogokat. Borsos Károly.

2. Ellentétes magyarázat az érettségi-vizsga kérdésében.
Nem nagyon fontos a kérdés, hiszen a mai érettségi utasítás napjai 
meg vannak számlálva. Készül az új utasítás. A ma és a tegnap szem
pontjából mégis elég érdekesnek tartom arra, hogy nyilvánosságot kérjen.

Az eset a következő. Egy ifjú egyik gimnáziumban az érettségi 
szóbelin megbukott egy tárgyból. Más iskolához kellett mennie javító 
érettségire és ott is megbukott, úgy az elsőn, szeptemberben, mint a 
második javítón, decemberben. Ekkor ez utóbbi helyen rávezették az 
érettségi bizonyítványra, hogy „az 1883. évi XXX. t.-c. 27. §-a 
érielmében érettségi vizsgálatra többé nem bocsátható.“ Ez meg
felel az ottani gyakorlatnak, az Utasításnak, ez ügy befejezettnek lát
szott, mint annyi más esetben.

Ez az ifjú azonban nem nyugodott bele, hanem azt kérte egyik 
tankerületi kir. főigazgató útján a miniszter úrtól, hogy ő, a jelenlegi 
tartózkodási helyéhez legközelebbi gimnáziumban ismétlő teljes érett
ségi vizsgálatot tehessen. A minisztérium részéről az a válasz érke
zett, hogy a kérést abban a vonatkozásban, hogy a legközelebbi gim
náziumban tegyen vizsgálatot, nem teljesítheti. Ellenben nem tett 
észrevételt az ellen, ha a folyamodó annál az (autonóm) inté
zetnél bocsáttatik ismétlő teljes érettségi vizsgálatra, ahol középiskolai 
tanulmányait végezte és ahol először érettségi vizsgálatra állott. A ren
delet következő kikezdése szó szerint azt mondja : „Az 1883. évi XXX. 
t.-c. 22. §-ának második kikezdése nem rendelkezik kifejezetten 
arra nézve, hogy az első ízben érettségi vizsgálatra álló olyan 
tanuló, akinek javító vizsgálata kétszer nem sikerült, — ismétlő 
teljes érettségi vizsgálatra nem bocsátható; miért is folyamo
dónak teljes ismétlő érettségi vizsgálatra való bocsátása ellen 
törvényes akadály nem merül fel.“

Ha exegetáló gondossággal ízekre szedjük a törvényt és az uta
sítást, kétségtelenül kitűnik, hogy a minisztérium álláspontja egyedüli 
helyes törvénymagyarázat. Mi okozta mégis, hogy a gyakorlat másként 
fejlődött ki és így eléggé számos ifjúra nézve elzárta az érettségi szer
zés lehetőségének útját s ezzel kiszámíthatatlan nehézséget, bajt és kárt 
okozott?! Hiszen akik pár évtizeddel ezelőtti gyakorlatra emlékezünk, 
még tudhatjuk, hogy köztudatban élt az ilyen esetben az ismétlő teljes 
érettségire bocsátás joga. A nem szerencsés értelmezés és ez alapon 
kifejlődött gyakorlat alapja, maga az „Érettségi Vizsgálati Utasítás.“ 
Ezt dr. Lukács György ekkori vallás és közoktatásügyi miniszter adta 
ki, 1905. december 18-án 105.500 szám alatt kelt rendeletével. Ennek
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„Melléklete“ bizonyítványszövegeket és kimutatásokat közöl. A javító
vizsgálati záradékolásoknál szóról-szóra ezt mondja: Ha pedig vizsgá
lata ekkor (t. i. a második javító vizsgálat alkalmával) sem sikerül, 
érettségi bizonyítványára a következő szöveg írandó: X. Y. kétszer 
megkísértett javító érettségi vizsgálaton a szabályszerű követelmé
nyeknek meg nem felelvén, az 1883. évi XXX. t.-c. 27. §-a ér
telmében érettségi vizsgálatra nem bocsátható."

Nyilvánvaló, hogy itt a törvény szellemének csak az a záradé
kolás felelt volna meg, hogy „egy év múlva a teljes érettségi 
vizsgálat megismétlésére utasíttatík" s a továbbiakban egyszerűen 
utalt volna az „Érettségi Vizsgálati Utasítás“ 32. §-ára, mert aki egy 
tárgyból bukik (habár többször), nem lehet hátrányosabb helyzetben, 
mint aki két vagy több tárgyból bukik. Ez utóbbiak részére pedig 
utasítás van a teljes érettségi vizsgálat ismétlésére. (É. V. Utasítás 31. §.)

A kormányképviselő jogköre. „A VKM által kiküldött kormány- 
képviselő az autonóm vallásfelekezeti középiskolában felügyel arra, hogy 
a középiskolai törvények, valamint az Érettségi Vizsgálati Uta
sítás rendelkezései megtartassanak.“ (Pintér: A magyar középiskolák 
igazgatásának kézikönyve. 1928. 451. lap.) E könyv, mely közli a tör
vényeket, utasításokat, záradékolásokat és az időközi módosító rendel
kezéseket, semmi mást nem tartalmaz e kérdésben, mint a már idézett 
helyek. Tehát az autonóm iskolák érettségi vizsgáló bizottságai nem 
járhattak el másként, mint az Utasítás melléklete elrendeli, — ellen
kezőleg a kormányképviselőkkel kerültek volna ellentétbe. A törvény- 
magyarázat joga különben sem illeti meg az érettségi vizsgáló bizott
ságokat, hiszen akkor e fontos kérdésekben igen sokféle gyakorlat 
fejlődött volna ki.

Miután kétségtelen, hogy a kifejlődött gyakorlat, habár az Utasí
tásokon nyugodva a törvény helyes magyarázatával ellentétes, az a 
kérdés merülhet fel, hogy mi történjék olyan esetekben, ha több-kevesebb 
évvel ezelőtt elutasított ifjak jelentkeznének, hasonló esetben, ismétlő 
teljes érettségi vizsgálatra ? Nem érzem magamat jogosultnak a felelet
adásra. De úgy érzem, hogy járhattam el törvényellenesen és követ
hettem el igazságtalanságot, amíg nem tudtam a helyes törvényértel
mezést; de, ha világos tudatára jutottam, lelkiismeretem nem engedi, 
hogy továbbra is folytassam. Az Érettségi Vizsgálati Utasításnak ma 
is érvényben levő fent idézett záradékolását tehát kívánatos volna már 
az új Utasítás megjelenése előtt — ha még nem léphetne életbe ez évben 
— rendeletileg olyan szellemben megváltoztatni, amint azt a törvény 
helyes magyarázatát adó miniszteri rendelet kifejtette. Elekes Imre.

3. Az érettségi ismétléséről. Nem tudom, nem zörgetek-e nyitott 
ajtót. Hiszen erre a diáknóta is megfelelt már — félig. A régi jó vi
lágban ugyanis így szólt a nóta :

H a  m e g b u k o m  a  m a tú rá n ,
M a jd  á tm e g y e k  a  p ó tv iz s g á n .
H a  m e g b u k o m  m á s o d s z o r  is,
N e k i m e g y e k  h a r m a d s z o r  is  
R a g y o g ó  c s i lla g o m , g a la m b o m .
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Ezt az utolsó sort azért is idézem, mert a diáknóta ezzel azt jelezte, 
szerintem, hogy nincs tovább. Negyedszer már nem mehet neki a javitó- 
(szerinte: pót-)vizsgának. Vox populi, vox dei. Arra nem is gondolt a 
nótaszerző, hogy mi lesz akkor, ha harmadszor is megbukik. Első vizs
gának számítja a teljes matúrát, másodiknak, harmadiknak a két 
javítót. Arra nem is gondolt, hogy a teljes vizsgálat ismétlését is 
lehetne kérni.

Tényleg az 1883. XXX.  t.-c. 27. §-ában (amint Pintér a magyar 
középiskolák igazgatásáról szóló kézi könyvének 1928-i kiadásában a 
42. lapon is és a kis érettségi vizsgálati utasítás magyarázatának 13. 
és 21. lapjain a 17. § és a 30. §-ban is látható) ez olvasható: Ha a 
javítóvizsgálata ekkor sem sikerül, ugyanazon év decemberében a vizs
gálatot ezen tárgyból még egyszer ismételheti. Ebben az ezen tárgy
ból s még egyszer kifejezések azt jelentik, hogy „többször nem.“

Most eszébe jut a jelöltnek, hogy az osztályvizsgák alkalmával a 
javító vizsgán megbukott ismételheti az osztályt s az egész vizsgát egy 
év múlva újra leteheti. Mért ne próbálná meg ennek a mintájára kérni 
a vizsgára való újra bocsájtást, pláne, ha több év is eltelt azóta. 
(A vizsgálati terminus elmulasztása, illetve az időköznek egy évnél 
korábbi terjedelme esetén a VKM engedélye is szükséges lévén (17.723—  
1889), hozzá folyamodik. Mi történjék akkor, ha az illetékes fórumok
nak nem lesz ellene észrevételük, hogy az egész vizsgát megismételjék, 
tekintettel arra, hogy explicite nincs kifejezve a törvényben az, hogy 
többé ilyen esetben nem tehet vizsgát. Azt ismeri a törvény, hogy az 
írásbelin vagy a szóbelin több tárgyból bukott tanuló egy évre vissza
vetendő s ezen év leteltével az egész érettségi vizsgálatot ismételheti. 
Ha a szóbelin két vagy több tárgyból kapott elégtelent, egy év múlva 
jelentkezhetik a teljes ismétlő érettségi vizsgálatra. (Ut. 31. §.) (Csak 
ilyen ismétlő vizsgát ismer a törvény!) Ha ez alkalommal akár az 
írásbelin, akár a szóbelin több tárgyból bukott, érettségi vizsgálatra 
többé nem bocsájtható. A javítón megbukott, valamint az ismétlő vizs
gálaton egy tárgyból visszautasított tanuló a vizsgálatot ez egy tárgyból 
három hó eltelte után még egyszer ismételheti. (Ut. 12. §.)

Ha megnézzük, hányszor mehet a matúrára a diák, azt látjuk.
hogy bármely esetben is, mint legtöbbször, háromszor mehet neki csak.
Ha pl. ismétlő vizsgán egy tárgyból bukik, azt csak egyszer javíthatja,
másodszor már nem. Ha több tárgyból kap elégtelent, érettségire többé
nem bocsájtható. (Ut. 32., 33. §.) Jelen esetben pedig 3-\-2~= 5-szőri
nekirugaszkodás volna, ami törvénytelenség lenne. Ha explicite nincs
is, implicite benne van, hogy a „még egyszer“ után a többször nem
jöhet1 s az ilyen kérést már „a limine“ el kell utasítani. Merthogy a
diákoknak igazuk van. „ , , T. P» (julyas József.

1 A fenti két cikk egészen logikus okfejtéssel teljesen ellenkező eredményre 
jut. Ez is amellett szól, hogy az új Érettségi Utasításnak teljes világossággal, kétféle 
értelmezést nem tűrően rendeznie kell ezt a kérdést. S z e r k .
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4. Tájékozatlanság. 1 Megint a leányközépiskolák új szerve
zetéről való tájékozatlanság s most evangélikus helyről. Zsedényi 
Béla miskolci ev. jogakadémiai tanár írja (Miskolc szellemi élete. 1929. 
80. lapján): „Egyedül a nőnevelés terén nem mondható egészen tel
jesnek a miskolci középiskolai szervezet, mert hiányzik belőle a 
leánygimnázium mellől a felsőbb leányiskola.“ A z 1926. évi 
XXIV. t.-c. utóbbit megszüntette s helyébe állította a sokkal 
életképesebb kollégiumot, melynek nyolcadik osztálya után érett
ségit tesznek a növendékek és ezzel főiskolai tanulmányt folytat
hatnak. Igaza van a tudós professzornak: kell ilyen kultúrhelyen egy 
nem tudományos műveltséget osztó leányiskola is, felsőbb leányiskola
féle, de ez manapság a leánykollégium. Csakhogy tanügyi körökben 
kellene legalább ez iskolafaj létezéséről tudni! B. D.

Egyházi és iskolai hírek.
a nagykőrösi ref. tanítóképző intézet rendes tanára, éle- 
életének 48, tanári szolgálatának 25-ik évében, súlyos 

szenvedés után elhunyt- Március hó 1-én temették el nagy részvét mellett. Legyen 
emlékezete áldott!

kerületi lelkész, okleveles teológiai 
tanár, az Országos Luther Szövetség 

igazgatója, munkás életének 47. évében a templomi szolgálat alatt váratlanul el
hunyt. Erős egyéniség, kiváló szónok, a maga helyét minden munkakörben betöltő, 
kötelességtudó férfiú volt, kit az evangélikus hívek ezrei gyászolnak. Szervezetét 
azok a harcok emésztették fel, melyet mint kolozsvári lelkész és az erdélyi magyar 
evangélikusok vezére a megszálló oláh hatalommal vívott.

Gróf Degenfeld Pált a tiszántúli református egyházkerület egyhangúlag fő
gondnokává választotta. Tisztelettel üdvözöljük az új főgondnokot s kívánjuk jövendő 
munkájára Istennek minden áldását.

Dr. Antal Géza dunántúli református püspök Uttrechtben nagysikerű előadást 
tartott a magyar-holland szellemi kapcsolatokról.

Az ágostai hitvallást dr. P r ö h le  K á r o ly  egyetemi tanár fordítja és adja ki 
jegyzetekkel, magyarázatokkal, bevezetéssel, úgy, hogy a győri egyházmegye Bel- 
missziói Szövetsége hasonló tervétől vafószínűleg el fog állani.

Március hó végére jelenik meg díszes kiállításban J é z u s  é le te  a négy evan
gélista előadásában. Szerkesztette és jegyzetekkel ellátta C z e g lé d y  S á n d o r . Ára 12 
pengő lesz. Kedvezményes előjegyzést hirdet." Sylvester irodalmi és nyomdai intézet 
r.-t.. Budapest, VI. kér. Hermina-út 37.

Dr. vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv

Csapiár Aladár,

1 E lő z ő  s z á m u n k b a n  é r te le m z a v a r ó  h ib á k k a l  je le n t  m e g  e z  a  k ö z le m é n y , e z é r t  
ú jr a  k ö zö ljü k . S ze r k .
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Vájjon szegényebb lenne-e egyháza, ha havi 1—2 pengőt árvabélyegre 
fordítana ?

Dr. Kováts J. István egy nagy német vállalat számára megírta a magyar 
protestantizmus történetének rövid összefoglalásét.

Az ágostai hitvallás jubileumi kiadása. A győri egyházmegye Belmissziói 
Szövetsége kiadja az ágostai hitvallás szövegének magyar fordítását. A kiadvány 
május közepén jelenik meg. Előzetes megrendelés K is s  S a m u  nagybarátfalvi (Győr 
megye) evangélikus lelkészhez intézendő.

Minden árvabélyeg egy-egy útlevél az árváknak a nélkülözött otthon fe lé !

A soproni evangélikus hittudományi kar folyó évi július havában szünidei 
teológiai konferenciát rendez lelkészek és művelt világiak számára. Érdeklődőknek 
készséggel ad felvilágosításokat a kar dékáni hivatala. (Sopron, Széchenyi-tér 11.)

Dr. Elisabeth Rotten, az „Új Nevelés világligéjának“ német elnöke, március 
3-án Budapesten a Lloyd-teremben nagysikerű előadást tartott.

Igazán senki fia, aki árva ? Jézusé sem 7 ! Az egyházé sem ? ! . . .  — Miért 
nem terjeszti akkor az árvabélyeget ?

A protestáns munkások és munkaadók kiküldötteinek magyarországi útja.
A m e lin k  hollandiai és H a a s  svájci protestáns munkásvezérek körutat tesznek Ma
gyarországon a következő helyeken és időpontokban : Érkezés Budapestre március 
21, péntek; 22, szombat Wekerletelep, — 23, vasárnap Győr, — 25, kedd Budapest, 
— Budapesten gyűlés a régi képviselőházban, — 26, szerda Újpest, — 27, csütörtök 
Ózd, — 28, péntek Diósgyőr—Vasgyár, — 29, szombat Szolnok, — 30, vasárnap 
Tatabánya.

A velencei húsvéti tanulmányút pontos adatai. A tanulmányúton elsősorban 
résztvehetnek református leány- és fiú-diákok 15 évtől felfelé, továbbá pedagógusok, 
valamint kísérő szülők, református leány és ifjúsági egyesületek tagjai, általában 
olyanok, akik lelkileg kapcsolatban vannak a magyar kálvinizmus ügyével. Rész
vételi díj : fiúknak 90, leányoknak 100 pengő. Egynéhány tanár (3—4) részére ugyan
ezek az árak. A fiú-diákok legyenek elkészülve arra, hogy 5—10 pengővel többet 
kell fizetniük, azaz 95, esetleg 100 pengőt. Mindenki más 118 pengőt fizet. Diákok
nak k iv é ie l  n é lk ü l  b iz o n y í tv á n y t  k e l l  c s a to ln i  a z  útlevelükhöz, az intézet igazgatójától, 
aki igazolja, hogy a jelentkező diók. Erre szükség van a vasúti kedvezmények meg
szerzésénél. Jelentkezni kell 1 9 3 0 . m á r c iu s  2 5 - ig  a szövetség irodájában a magyar 
útlevél, továbbá 20 pengő előleg és diákoknál diákvoltukat igazoló bizonyítvány 
benyújtásával. A résztvételi díj fennmaradó része az induláskor fizetendő ki. A rész
vételi díjban bentfoglaltatik : útiköltség (gyors és személyvonaton) Budapesttől Buda
pestig, továbbá 4 éjjeli szállás Velencében, továbbá napi háromszori étkezés. Első 
étkezés április 16-ón ebéd Velencében, utolsó hazafelé a vonaton, illetve ebéd 
Pragershofon. S utolsó vacsora Nagykanizsán. Valamint a vízum. Nem foglaltatik 
bent a részvételi díjban a Canal Grande-n a gondolázás és egy félnapos hajókirán
dulás díja, ami kb. 2 pengő, továbbá a belépődíjak összege kb. 3—4 pengő, ösz- 
szesen 6 pengő körül. I d ő p o n to k  é s  u ta z á s . A tanulmányút utasai indulnak Buda
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pestről április 15-én, kedden reggel a budai Déli-vasútról a 6 óra 45 perckor induló 
vonattal. Megérkezés Velence S. Lucia szerdán d. e. 9 óra 22 perckor. Oda-vissza 
tehát 1552 km. Visszaérkezés Budapestre április 22-én, kedden reggel 7 óra 42 
perckor. A tanulmányút kalauzolója Krempecher György műegyetemi tanársegéd, 
aki szakszerűen ismeri Velencét és olaszul beszél. Minden reggel és este áhítatot 
tartunk. Nagypénteken és husvétkor pedig magyar református istentiszteleteket. 
Akiknek tisztviselői arcképes igazolványuk van, jelezzék! Ragadja meg a nagyszerű 
alkalmat és jöjjön velünk Velencébe, e csodálatos városba !

ízléses kiállításban jelent meg a virágvasárnapi budapesti református diák- 
konferencia meghívója. Érdeklődők kérhetik e címen: Magyar Református Diákok 
Soli Deo Gloria Szövetsége, Budapest, IX., Lónyai-utca 7. 11. em. 28, ahonnan díj
talanul megküldik.

A Református Diákmozgalom márciusi száma a következő tartalommal jelent 
meg : Dr. Puky levele a református diáksághoz. A debreceni SDG konferencia be
számolója. Debrecen püspökének ítélete. Diákmozgalom és sáfárság. A református 
ifjúsági munka problémái. India diákjai. Köszönet a napsugárnak Áprily Lajos 
verse. Korszerű testnevelés hazánkban. Beszélgetés Benedek Péterrel. Az igazi mo
dern nő. Bálványok csődje stb. Előfizetése félévre diákoknak 1'60, másoknak 2 
pengő. Lónyai-utca 7. Budapest, IX., Soli Deo Gloria Szövetség.

Uj folyóirat megindítását vette tervbe A d y  L a jo s  tankerületi kir. főigazgató 
D id a k t ik a  cím alatt. Örömmel üdvözöljük a vállalkozást s kívánunk neki teljes sikert. 
Tájékoztatásul közöljük felhívását egész terjedelmében :

K Ö R L E V É L  A M A G Y A R  T A N Á R S Á G H O Z .

Tankerületem néhány lelkes és kiváló pedagógusával társulva 1930. 
szeptember 1-től kezdődően a gyakorlati pedagógia kérdéseivel foglalkozó 
havi folyóiratot szeretnék megindítani D id a k t ik a  címen, számonként egyelőre 
4 ív (64 oldal) terjedelemben. A folyóirat az anyagi, adminisztrációs, politikai, 
felekezeti és társadalmi kérdéseket mellőzve a következő kérdésekkel óhajt 
foglalkozni:

L a 10—18 éves ifjú lelki alkata és fejlődése ;
2. a tanárság lélektana ;
3. minden tantárgy köréből mintatanítások, tanítási- és óratervek;
4. modern nevelésügyi problémák;
5. híres pedagógusok, különösen didaktikusok és működésük ismertetése;
6. korunk iskolareformjai;
7. a művelt államok iskolaügye;
8. a hazai és külföldi tanügyi lapok idevágó cikkei;
9. a tanárság továbbképzése ;

10. az ifjúsági egyesületek működése ;
11. az ifjúság iskolánkívüli életének irányítása ; — végül
12. az iskola és a szülői ház együttműködése és általában minden 

olyan kérdés, amely a gyakorlati tanítással és neveléssel kapcsolatban van.
A tervezett folyóirat fontosságát szakemberek előtt nem szükséges hang-
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súlyozni. Aki az iskolák belső életét ismeri, bizonyára jól érzi, milyen nagy 
szükség van egy olyan pedagógiai folyóiratra, amely éppen az iskolák belső 
életének megnyilvánulásait venné alapos vizsgálat alá. Hiszen nem a tanterv, 
nem a heti óraszámok különböző variációja, nem a külső keretek, hanem 
csak a tanár, s csak a tanár methodikai készsége és nevelői egyénisége 
tehetik az iskolát jó iskolává. Már pedig, valljuk be őszintén, nem ismerjük 
eléggé a magyar ifjú lelki alkatát és fejlődésmenetét, sok esetben kicsinyesnek, 
magunkhoz méltatlannak tartjuk s ezért lenézzük a gyakorlati didaktika kér
déseit ; tájékozatlanok vagyunk a tanítás és nevelés modern problémái felöl, 
s gyakran nem tudjuk, hol keressük a gyermeki lélek sziromleveleinek bon- 
togatásában lelhető gyönyörűséget.

Nincs az jól úgy, hogy az ifjú tanár kínos bukdácsolások közben 
maga kénytelen kialakítani s aztán fásultan rutinná merevíteni methodikéját.

Nincs az jól úgy, hogy szaktudományos képzettségük magaslatáról 
börtönnek érezzük az iskolának éppen általunk szürkévé tett mindennapi 
munkáját. Holott szaktudományos továbbképzésünk is sok ok közrehatása 
folytán igen sokszor félbeszakad.

Ezeken a mindnyájunk által fájdalommal tapasztalt tényeken szeretne 
a megindítandó folyóirat segíteni : eszmék fölvetésével, irányítással, a bajok 
diagnosztizálásával s az orvoslás módjainak megbeszélésével.

Ne intézzük el ezt a kérdést azzal a kényelmes felelettel, hogy jó volna 
egy ilyen folyóirat, de hiábavaló a próbálkozás, mert úgysem fog sikerülni. 
Ig e n is  fog  s ik e rü ln i, h a  a k a r ju k , m e r t  m in d n y á ju n k  k ö z ö s  é r d e k e , h o g y  s ik e rü ljö n .

Viszont jól tudom, hogy sikerre csak akkor lehet számítani, ha lelkes 
munkatárs-tábor és megfelelő nagyszámú előfizető igyekszik a fontos cél 
megvalósítására s ha szakítunk végre a kishitűséggel és nemtörődömséggel. 
Itt van az alkalom, amikor egységes, tömör és hatalmas táborba állva meg
vitathatjuk mindnyájunk szívügyét: az iskola legfontosabb problémáit. A folyó
irat mindnyájunk lapjának készülne, amelyben minden értékes cikk, minden 
érdemes hozzászólás teret kap. Iskolai kérdésekben általános s széles ala
pokon nyugvó közvélemény kialakítása lesz a főcélunk az egész magyar 
tanárság körében.

Az anyagi áldozat, amit a folyóirat a tanároktól kér, nem sok: havi 80 
fillér. Ezt is úgy kéri, hogy a mai szomorú anyagi viszonyok között a lehető 
legkevesebb megterhelést okozzon. Minden hónap 1-én kézhez kapja a meg
rendelő a folyóiratot s az egyes számokhoz csatolt csekklapon kell a havi 
80 fillért beküldeni.

Ha a magyar tanárság úgy gondolkozik, hogy az iskola folyóirat-gyűj
teményéből úgyis elolvashatja a lapot, ha a tanároknak legalább fele nem 
lesz egyenként is előfizető, akkor a folyóiratot megindítani nem lehet. Egy 
pór száz előfizető mellett folytonos anyagi nehézségekkel küzdő folyóiratnak 
az élete csak tengődés, lelkesedése csak ellobbanó szalmaláng, tartalma vé
kony, nívója hanyatló. Ilyen folyóirat kiadósára a tanárság reputációjának 
érdekében sem szabad vállalkoznom.

A munkatársakat is tisztességesen akarjuk fizetni, hiszen értékes cikkek 
megfelelő jutalmazást érdemelnek. Ezért is szükség van nagyszámú előfizetőre,
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Még egyet óhajtok hangsúlyozni félreértések elkerülése végett: a ter
vezett folyóirat nem üzleti vállalkozásként indul. A kockázat, a veszteség 
bennünket, kezdeményezőket fog terhelni. Ha azonban fölöslegeink lesznek — 
elszámolni a folyóirat hasábjain fogunk — minden fillért a folyóirat terjedel
mének és színvonalénak emelésére fordítunk.

Kérem a magyar tanárságot, üzenje meg, szükségesnek tart-e egy ilyen 
folyóiratot, akarja-e, hogy meginduljon. Ha igen, jelentkezzék mindenki, aki 
havi 80 fillér áldozatot nem tart soknak.

Debrecen, 1930. február hó. Kartérsi üdvözlettel
A d y  L a jo s  tanker, kir. főigazgató.
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Új református középiskolai tanterv.
E folyóirat hasábjain már ismételten szó esett egy új református 

középiskolai tanterv szükségességéről. Mielőtt e kérdésnek jelenlegi 
állapotát ismertetném, hadd mondjak el egyet-mást az előzményekből.

Miután a magyar középiskolák új tanterve végleges formájában a 
V. K. M. 1926. évi 38.804. V. sz. rendeletével megjelent, a magyar- 
országi református egyház Egyetemes Konventje is több ízben foglal
kozott egy új ref. középiskolai tan terv készíttetésével. így 1927. évi 
májusban tartott ülésén tárgyalásra került az Országos Református 
Tanáregyesület felirata (120. Egy. Konv. jkvi szám), amelyben „szük
ségesnek látja, hogy az Egyetemes Konvent is készíttessen új közép
iskolai tantervet, nemcsak azért, hogy a históriai hagyományokat követve 
felekezeti tanügyünk önállóságát ily módon és továbbra is kimutassuk, 
hanem azért is, hogy tantervűnknek az államitól eltérő és jellemző 
sajátosságait ezután is fentartsuk, aminők pl. a vallás tananyagának be
iktatása, az ének rendes tantárgyként felvétele és tantervének részletes 
kidolgozása, a bölcsészeti előtannak két éven át való tanítása; végül 
azért is, hogy az állami tanterv nyilvánvaló hibáit, amennyiben a meg
szabott keretek megengedik, kiküszöbölve annál tökéletesebb és meg
felelőbb tanterv jöjjön létre. Szükségesnek látja a Tanáregyesület ez új 
tanterv megszerkesztését iskoláink jövője érdekében is, mert jelenleg 
ugyan majd mindenik intézetünk kötve van az állami tanterv követé
sére, de eljöhet ismét az idő, midőn intézeteink kívül lesznek az állam 
kötelékén. De a jelenlegi állami tanterv keretén belül is egyes tárgyak 
tananyaga megfelelőbben és célszerűbben lehetne tantervűnkben be
osztható s a nyelvek olvasmányi anyaga, a felveendő auktorok jobbak 
és célszerűbbek lehetnének, mint az állami tantervben. Evégből be is 
terjeszt Tanáregyesületünk igazgatósága egy munkálatot a latin és görög 
auktorok felvétele és osztályonkénti beosztása tárgyában és felajánlja 
munkáját a tanterv elkészítésére. Javasolja továbbá, hogy a tantervben 
a latin olvasmányok tekintetében a gimnázium és reálgimnázium között 
különbség ne tétessék és hogy a gimnázium és reálgimnázium tanterve 
a négy alsó osztályban teljesen megegyezzék. Végül az új tantervben 
olyan megoldást kíván, melyben elkerültessék református középiskoláink 
tanulóinak az a túlterhelése, hogy a kötelező énektanítás miatt már a
III. osztálytól fogva heti 32 órájuk van, tehát kettővel több, mint az 
állami intézetekben.“ Az Egyetemes Konvent akkor az Orsz. Ref. 
Tanáregyesület ezen felirata alapján az egyetemes tanügyi bizottságot
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bízta meg a „középiskolai tanterv ügyeinek állandó figyelemmel kísé
résével s a szükséges javaslatok megtételével.“

Egy év múlva, 1928. évi áprilisban tartott ülésén, ugyancsak az 
Egyetemes Konvent már odamódosította ezen határozatát (174. Egyet. 
Konv. jkvi szám), hogy „megbízta az Orsz. Ref. Tanáregyesületet az 
új reform, középiskolai tantervre vonatkozó munkálatának elkészítésével 
és az egyetemes tanügyi bizottság elé terjesztésével.“ Ez alapon azután 
az Orsz. Ref. Tanáregyesület központi igazgatósága 1928-ik őszén 
tartott gyűlésén egy szükebbkörű bizottságot jelölt ki az én elnökletem 
alatt és ezt a bizottságot megbízta az új reform, középiskolai tanterv 
elkészítésével.

így indult meg a munkálat, amit — őszintén megvallva — a 
tavalyi iskolai évben nem nagyon siettettem. Az ORTE-nek 1929. évi 
február havában tartott rendkívüli választmányi ülésén meg is indokol
tam a halasztgatást részint azzal, hogy várnunk kell, nem történik-e 
valami változás az állami tantervben, mert ezt a magam részéről nem 
tartottam és ma sem tartom hosszúéletűnek, részint a túlterhelés prob
lémájával, amelyet már akkor is az egész ország közvéleménye napi
renden tartott és amiről feltehető volt, hogy végre a közoktatásügyi 
kormányzat is bele fog nyúlni e kérdés gyökeres rendezésébe. Fel- 
világosító beszámolómat a választmányi gyűlés helyesléssel vette 
tudomásul.

Még az is a történeti előzményekhez tartozik, hogy 1928. év 
novemberében a debreceni református főgimnáziumban szülői értekez
letet tartottunk, amelyen én voltam az előadó és felolvasásom tárgya 
a „Tanulók túlterhelése“ volt. A rendkívül népes és számos előkelő 
társadalmi állású egyénből álló értekezlet végül egyhangú lelkesedéssel 
fogadta el beterjesztett határozati javaslataimat, melyekben kívántam : 
1. az elvégzendő tananyag csökkentését, 2. ezzel párhúzamosan az 
elméleti órák heti számának leszállítását (alsó osztályokban 24-re),
3. a testnevelési órák számának emelését, 4. a délutánoknak iskolai 
óráktól való teljes mentesítését, 5. a játékdélutánok szigorú és gondos 
megszervezését, 6. túlzsúfoltság megszüntetését és 7. az elméleti és 
gyakorlati tanárképzés teljes kiépítését. A szülői értekezlet azt is ki
mondotta, hogy ezeket a javaslatokat, mint elfogadott határozatokat, fel
terjeszti megvalósítás végett az Egyetemes Konventhez és a közoktatás- 
ügyi minisztériumhoz. Tényleg felolvasásomat teljes egészében kínyo- 
mattam és az igazgatóság hivatalos úton azokat az illetékes helyekre 
el is juttatta.

Ezekkel telt el a tavalyi iskolai év. Az idén, mindjárt a tanév 
elején, hozzáfogtam a rendszeres munkához. Elkészítettem a most vázolt 
szempontok alapján egy óratervet, amelyet azután több bizottsági 
gyűlésen részletesen megbeszéltünk. Legfontosabb volt az az értekez
letünk, melyet 1929. évi november hó 20-án tartottunk Debrecenben, 
amikor is a Tiszántúli Egyházkerület őszi közgyűlése alkalmából a 
jelenlevő vidéki igazgatók és több debreceni tanár bevonásával egy 
szélesebb körű tárgyalást folytattunk le és az alapelvekre, valamint az
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óratervre vonatkozólag meg is állapodtunk. A további munkaprogram- 
munk az volt, hogy egyes, ezen az értekezleten kijelölt szakelőadók, 
vállalták a különböző tantárgyaknak az elfogadott óraterv alapján osztá
lyonként való tantervi kidolgozását. Ezen munkálatoknak 1930. évi 
március hó 1-ig kellett volna hozzám eljutniok. Én aztán egységesítettem 
volna valamennyit és a kerekformába öntött munkálatot végre köz
gyűlésünk különböző fórumai elé kívántam volna terjeszteni megtárgya
lás és elfogadás végett. Azonban ez év januárjában megkezdődtek a 
gr. Klebelsber Kunó cikkei a Pesti Naplóban és a lehető legilleté
kesebb helyről tudtuk meg, hogy a reálgimnázium tanterve gyökeres 
átalakítás előtt áll. Erre célszerűnek tartottuk valamennyien, akik a mi 
külön tantervűnkön dolgoztunk, hogy most ismét hagyjuk abba a 
munkát, várjuk meg, mit hoz a jövendő az állami tanterv terén és 
majd csak ennek megjelenése után lássunk újra dologhoz.

Abban azonban teljesen egyetértek igen tisztelt főszerkesztő bará
tommal, hogy itt, e hasábokon, legalább vázlatosan közöljük eszmél- 
kedés végett azokat az alapelveket és azt az óratervet, amelyek révén 
mi a református középiskoláink számára egyéni meggyőződésünk szerint 
hasznos, életrevaló és mégis tudományos színvonalon maradó új tan
tervet akartunk készíteni. Lehet, hogy a jövő fejlődése egészen más 
irányba kényszeríti a munkánkat; azonban az alapelvek között is és 
az óraterv összeépítésében is vannak olyan momentumok, amiket 
semmiképpen sem lehet mellőzni, ha a magyar jövőt és a jövendő 
magyarságát komolyan és lelkűnkből szeretjük. Az óraterv csak keret, 
csak váz, amit tartalommal ezután akartunk betölteni. De ez az óraterv 
már jelzi azokat a sarkalatos alapelveket, melyekben az állami tan
tervtől eltérni kívánok. Legyen szabad ezekre az alapelvekre néhány 
szóban rámutatni,

1. Mivel református reáliskola nincs, az óraterv csak a református 
reálgimnázium és a gimnázium óratervével foglalkozik. A négy alsó 
osztályban e tipus óraterve azonos; a négy felső osztályban a gimná
zium görögöt, a reálgimnázium a második modern nyelvet tanítja, de 
egyébként a két tipus óraterve a felső osztályokban is azonos. E két 
típust minden intézet megvalósíthatja olyanformán, hogy a felső osztá
lyokban, mint ezelőtt a görög és görögpótló közt, úgy ezentúl a görög 
és a második modern nyelv között választhatna a növendék.

2. Felfogásom szerint a középiskolák legalsó és legfelső osztá
lyaiban az egyenlő heti óraszám helytelen, ezért én a heti óraszámot 
a legalsó osztályok felé fokozatosan csökkentettem, ami némelyik tan
tárgy heti óraszámainak leszállítását eredményezte. A németet pedig 
ismét csak a harmadik osztályban kezdenénk, mivel az első és a második 
osztályban egymás után két indogermán nyelv megkezdése az eddigi 
tapasztalatok szerint igen súlyos, szinte legyőzhetetlen feladat a gyer
mekeknek.

3. Ez óracsökkentés következményeként az elméleti tananyag is 
redukálandó, úgyhogy ekképpen a ma tényleg meglevő túlterhelésen 
is jelentékenyen könnyítünk. Ez kardinális része ennek az óratervnek, 
amit a ref. tanárság egyetértőleg kíván.
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4. Iskolai tanítás és óra csak délelőtt legyen. A délutánok legye
nek szabadok. Csupán egy-egy játékdélután legyen szigorúan kötelező 
minden osztályra nézve.

5. Az egyesületi életre (cserkészet, önképzőkör, segítő egyesület, 
énekkar, zenekar, stb.) a négy alsó osztály növendékei délelőtt fordít
hatnak a rendes órák után hetenként egy-két órát, délután ezért külön 
nem jöhetnek fel. A négy felső osztály növendékei az egyesületi élet 
lebonyolítása végett hetenként még egy délután feljöhetnek, de többször 
nem. Úgyhogy végeredményben a négy alsó osztály hetenként legfeljebb 
egy délutánra jár fel; a játékra, a négy felső osztály pedig hetenként 
két délutánra: a játékra és az egyesületi életre.

6. A mai középiskola egyoldalú irodalmi nevelést ad, a művé
szetekkel nem foglalkozik; ezt a fogyatkozást igyekszem megszüntetni 
a négy felső osztályba beállított heti egy-egy művészettörténeti órával.

7. Az alsó osztályos rajzba 50"/o-ig be kell vinni a geometria 
tanítását, ezzel a számtan anyaga kisebbedik, a rajz pedig természet
szerűleg odatartozó résszel bővül.

8. A természetrajzból a IV. osztályban a növény-, az V. osztályban 
az állat-, a VI. osztályban az ásványtant tanítanák; a VI. osztályban 
új tantárgyként létesülne a vegytan heti két órával, amely tudomány 
alapelemeit ma már minden intelligens embernek ismerni kell.

9. A földrajz tanítása is nagyobb teret nyerne azáltal, hogy a 
nyolc osztály közül öt osztályban tanítanák ezentúl, ami a mai kultúr- 
világban szintén elengedhetetlen szükségesség.

10. Az öntevékenységet minél nagyobb méretben be kell vinni a 
tanításba: a) a nyelveknél és irodalmaknál egy-egy részt a tanulók 
próbáljanak önállóan minél jobban feldolgozni; b) a természettudo
mányoknál kötelező gyakorlatok legyenek a vegytanban, fizikánál; 
c) az alsó osztályban rendszeresíteni kellere a szlőjdöt, stb., stb.

Ezen alapelvek irányítása mellett jött létre a cikk végéhez csatolt 
óraterv. Tudni kell, hogy az alsó osztályokban tervezett heti óraszám 
leszállításához szükséges az 1924. évi XI. t.-c, 12. §-ának a novelláris 
módosítása, mert itt, e §-ban törvényesen van szabályozva a mostani 
heti óraszám. De e tekintetben a közoktatásügyi miniszter is érzi a 
változtatás szükségességét, bizonyítja ezt egyfelől azon rendelkezése, 
hogy a Közoktatási Tanácstól javaslatot kér a kis fiúk túlterhelésének 
könnyítésére nézve (V. ö. az idei OKTE Közlöny 6-ik, februári számá
nak 241. oldalát), másfelől a püspöki iroda útján a napokban szétküldött 
körlevél a középiskolák igazgatóihoz, amelynek második pontja így 
hangzik: „különösen a túlterhelés szempontjából mikép volna csökkent
hető az egyes tárgyak tananyaga.“ Óratervünk tehát, ha látszólag 
merész újítást vet is fel, mikor az I. és II. osztályokban a heti óra
számot 24-re szállítja le, de ugyanakkor egy olyan közkívánságnak 
tesz elegei, amiben az egész hivatalos és nem hivatalos közvélemény 
legnagyobb része egyetért.

Végül igen erősen hangsúlyozni kívánok egy körülményt. Ha lesz
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valaha új református középiskolai tanterv, az ne csak papirosforma 
legyen, hanem használhassa azt minden református középiskola és igy 
élő valóságot öltsön magára. A most megszűnt konventi tantervet 
ugyanis — sajnos — már csak egyedül a debreceni református fő
gimnázium használhatta, mert a többi református középiskolákat az 
államsegély elnyeréséért kötött szerződések elkötelezték az állami 
tanterv használatára, de a jövőben az én felfogásom szerint engedé
lyezni lehetne az elkészítendő új református középiskolai tanterv hasz
nálatát az összes református középiskolákban. Először is az államsegély 
ma nevetségesen csekély összeget tesz ki, amit egy-egy református 
középiskola ilyen címen az államkincstártól kap (a devalvált korona 
érték pengőre átszámítva); másodszor pedig a református középiskolák 
hosszú századok alatt tettek bizonyságot nemzetnevelő, hazafias és 
vallásos munkálkodásukról, amit különben is nem a tanterv biztosít, 
hanem a fenntartók és a tanárok egyénisége : harmadszor a mérsékelt 
szabadmozgás a magyar középiskolák fejlődésére csak jótékony hatással 
lehet; s végül a bármilyen irányú aberratiót, amit teljesen és eleve 
kizártnak tartok, úgyis megakadályozhatja az állandó főigazgatói és 
szakfelügyelői ellenőrzés.
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Túlterhelés és középiskolai reform.
Kultuszminiszterünk újabb középiskolai reformtervet jelentett be. 

Hogy az 1926-os tanterv nem lesz hosszúéletű, azt a hozzáértők már 
régen megállapították. A most érvényben levő tanterv hiányaira pedig 
a legkülönbözőbb helyről több ízben mutattak rá, úgyhogy senkit sem 
érhet váratlanul a reform híre. Mindössze az okoz nagyobb megrezdülést 
a tanárság körében, hogy az új tanterv megállapításánál az eddigi 
tapasztalatok szerint ismét mellőzéstől kell tartania.

A miniszteri előterjesztések alapgondolata: keveset, de jól, szü
lőknek, tanároknak közös gondolata, törekvése. Hiszen a mostani tan
terv ellen felhozott kifogások között is a legfontosabb és legalaposabb 
az, hogy túlterhelést okozott a tanulóifjúságnak és teljesíthetetlen köve
telmények elé állított tanárt, tanítványt egyaránt. A túlterhelés követ
keztében megszaporodott a bukások száma, ami a szülőket keserítette 
el. Az összes érdekeltek közös óhaja tehát olyan iskolareform, amely 
a túlterhelést megszüntetné. Ép ily jogosult az a másik alapelv is, hogy 
az iskola munkáját az élet követelményei szerint kell szabályozni. 
Iskola és élet nem állhat egymás mellett mint két ellenséges birodalom, 
az iskola nem dacolhat büntetlenül az élet követelményeivel, mert ha 
ezt teszi, akkor elveszti a szülők rokonszenvét, a tanulók jóakaratát 
és a küzdelemben okvetlenül alulmarad. Az iskola a maga célkitűzé
seivel, munkájával, módszerével, mondhatnám : életmódjával, nem emel- 
kedhetik az élet fölé, nem is válhat külön tőle, ellenkezőleg: bele kell 
illeszkednie az életbe. Ha ezt elfogadjuk, akkor nyilvánvaló lesz a 
tanterv revíziójának szükségessége. Ma már egészen más követelmé
nyeket támaszt az élet az iskolával szemben, mint akkor, amikor a 
még ma is érvényben levő tanterv körvonalait megrajzolták. Egy 
századdal ezelőtt sokkal kevesebb volt a művelődési anyag, a tanulni- 
való és ezért sokkal alaposabb lehetett a tudás. Akkor még lehetett 
és volt is eredménye a latin nyelv tanításának is. Egy sereg tudomány 
képviselete hiányzott a középiskolából. A tudományok kisebb fejlett
sége következtében egy ember több tudományban is alaposan kiképez
hette magát, tudós lehetett és nem is hiányoztak a polihisztorok.

Ma már nem lehet minden tudományban egyenlő és hozzá még 
alapos tudást adni a középiskolában. A mai ember tudása sokkal 
szerteágazóbb, tudománya sokkal differenciáltabb, semhogy ilyen köve
telményekkel lehetne fellépni az iskolával szemben. A mai ember 
tudása, élete, munkája felületesebb. Az élet száguldása nem enged 
elmélyedést. Minden iskolai reformnál óvakodni kell attól, hogy az élet 
felületességét átültessék az iskolába. A fentiekből kiderül, hogy nagy 
ellentét van az életnek nevelés és az alaposság követelménye között. 
Az élet ezer mindenféle ismeretet kíván, alaposan csak keveset lehet 
tanítani. Ha tehát alkalmazkodni akarunk az élethez és mégsem akarjuk 
feladni a „múltúm, non múlta“ elvét, akkor nincs más megoldás, mint 
a középiskolai tanítás mai anyagából kérlelhetetlenül kiválogatni és
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kihagyni mindazt, ami a jövő nemzedék lelki kára nélkül elhagyható 
és így biztosítani a megmaradó tananyag alapos elvégzését.

Az iskola munkájának alaposságát pedig nem lehet egyszerűen a 
tananyag megrostálásával elérni. Az alapos tanítás módszeres elmélye
dést igényel. Sokat tárgyaltak, Írtak az utóbbi években a túlterhelésről 
és ezekből a vitákból ki kell emelni azt a gondolatot, hogy a túlterhe
lést nem csupán a tananyag nagy terjedelme okozza, hanem sok minden 
járul hozzá. A túlterhelést nem lehet csak az anyag megnyirbálásával 
megszüntetni. Alig van olyan tantárgy, amelynek nehézségeit ne csök- 
kenthetnők módszeres tanítással. Helyes módszerrel sokat könnyíthetünk 
a tanuló munkáján, mert elsősorban megnyerjük az érdeklődését, mig 
helytelen módszerrel vagy éppen módszertelen tanítással elvesszük 
kedvét a tanulástól, agyongyötörjük. A középiskolai reform nem fogja 
megoldani a túlterhelés problémáját, ha csak a tananyag reformja lesz, 
mert nem lehet annyit elhagyni az anyagból, hogy a megmaradó rész 
módszertelen tanítása mellett ne éppen olyan messze maradnánk célunk
tól, mint előbb voltunk. Igazi pedagógiai reform csak is a tanítási 
anyag és módszer együttes reformja lehet.

A középiskola jövőjének kérdése nem is annyira a tananyag 
kérdése, mint inkább a módszer kérdése. A módszer tengelye pedig 
a tanuló, az életre vonatkoztatás, a diák belső érdeklődésének fel
keltése, hajlamának, kedvének megnyerése. Nem annyira azon fordul 
meg a dolog, hogy mit tanítok, mint inkább azon, hogyan. Mert 
a hogyanban benne van az is, hogy mit emelek ki a törvényszabta 
keretben, mit tartok értékesnek diákjaim számára, az ő jövő életük 
számára és mi az, amit elhanyagolhatok az ő káruk nélkül. így a 
helyes módszer korrigáló hatással van a tantervre is és szempontokat 
ad az új tanterv megállapításához is. Csak a módszeres tanítás elvére 
támaszkodva merül fel az a legfontosabb tanterv-megállapító elv, hogy: 
mi az, ami erőszakoltság nélkül kapcsolatba hozhat a növendékek 
érdeklődési körével és mi az, ami érdekelhette az előttünk járt ember
öltőket, de ma már holt anyag, ma már ösztönző, nevelő hatása nincs. 
Ebből a szempontból nézve a latin nyelv tanítását, könnyű megállapí
tani, hogy mennyi minden válik feleslegessé, mennyi minden nem 
tanítható, mennyi mindennel nem lehet ma már eredményt elérni és 
másfelől hogy a római világ, Róma sorsának, életének megismerésében 
mennyi alkalom kínálkozik a mai nemzedék életre-nevelésére. Ezeket 
a gazdag alkalmakat nem szabad kiaknázatlanul hagyni. Felesleges és 
meddő erőfeszítés egy holt nyelv kedvéért a világ talán leglogikusabb 
nyelvtani rendszerével gyötörni a tanulókat olyan életkorban, amikor 
még az elvont gondolkodásra fejletlen a lelke és kár ezért elhanyagolni 
saját anyanyelve és nemzeti műveltsége behatóbb ismertetését, kár 
háttérbe szorítani az élő idegen nyelv tanítását és mostohagyermekként 
bánni az élettel szoros kapcsolatban álló reális szakokkal. Hiába minden 
belénk oltott rokonszenv és sajnálkozás, le kell mondani a latin nyelv 
tanításában a túlságos és ma már elérhetetlen nyelvi követelményekről 
és talán meg kell szűkíteni a tárgyi, művelődéstörténeti követelményeket
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is a magyar nyelv és a modern tárgyak javára. Ez ellen lehet tilta
kozni, lehet tetszetős érveket felhozni, de ezt a természetes folyamatot 
megakadályozni nem lehet. Gondoljuk meg, hogy a latin nyelvből 
majdnem ugyanazok a követelmények, mint egy féíszázaddal előbb és 
most hozzájárultak a reális tárgyak is mind nagyobb anyaggal. Mire 
vezethet ez a módszer, ha folyton csak megtoldjuk a tanuló feladatát ? 
Elvégre az egyes embernek meg van az emlékezete, de van felejtő
képessége is. A lélek ökonómiája nagyszerűen kiválogatja a felesleges 
terhet és kidobja magából. A tantervtervmódosítás is valami efféle 
felejtési funkció. Meg kell tanulnunk felejteni, A jövő megadja az 
irányt: olyan szépen megérezzük, mi az a régi anyagban, ami mással, 
jobbal, hasznosabbal, célszerűbbel és értékesebbel pótolható és mi az, 
ami érzékeny veszteséget jelentene. Nem kívánhatjuk gyermekeinktől, 
hogy végigjárják az emberiség fejlődésének minden lépcsőfokát ugyan
olyan részletességgel, mint őseink egy századdal ezelőtt megtehették. 
A nevelés és tanítás egyik nagy jelentősége éppen az, hogy az öregebb 
nemzedék ez utón adja át az újabb generációnak mindazt a sok szel
lemi kincset, amiért nemzedékek hosszú sora küzdött. Meg kell tanul
nunk felejteni, ha igazán könnyíteni akarunk az új nemzedék terhén, 
ha nem akarjuk agyonsanyargatni és az életre már az iskolában kép
telenné tenni.

Ezért természetes az is, hogy a latin nyelv anyagának mérsék
lése (mert bizonyára nemcsak az óraszám lesz kevesebb, hanem a 
tananyag és a követelmények is) nem szabad, hogy abba az illúzióba 
ejtsen bárkit, mintha most már annyira csökkent volna a tanítás anyaga, 
hogy a hiányt mással kellene pótolni. Semmiféle könnyebbséget nem 
fog jelenteni az ifjúságnak olyan reform, mely elvesz a latin órák 
számából csak azért, hogy egy harmadik idegen nyelvnek adjon teret, 
mikor még a németre sincs elég idő, hiszen a felső osztályokban csak 
heti két órája van és ilyen óraszámmal idegen nyelvet tanítani nevet
séges, Semmiféle komoly érv nem szól a mellett, hogy a középiskolából 
nyelviskolát csináljunk és ahelyett, hogy egy élő nyelvet alaposan 
tanítanánk, kettővel kísérletezzünk siker reménye nélkül. A tanuló 
ifjúság lelki egészsége követeli a túlterhelés megszüntetését. Óvakodni 
kell attól, hogy az elhagyott tananyag helyére háromszor annyi kerüljön. 
Az volna a leghelyesebb és indokoltabb, ha a felszabaduló pár órát 
egyáltalán szabadon lehetne hagyni. Ez jelentene igazi könnyítést a 
diákságnak. De ha ezt egészen nem is lehet keresztülvinni, arra kellene 
törekedni a heti óraszám megállapításánál, hogy egy diáknak se legyen 
egyetlen délutáni órája sem, természetesen beleértve a mellékórákat: 
éneket, karéneket, tornajátékot és minden kötelező iskolai elfoglaltságot, 
hogy legyen a diák délutánja szabad, hogy lehessen munkát várni 
tőle, hogy legyen ideje szabad mozgásra, játékra, testedzésre, olvasásra. 
Ha a felszabaduló órák közül nehányat művészeti tárgyak tanítására, 
vagy a magyar nyelv tanításának megkönnyítésére használnánk fel 
(persze újabb követelmények nélkül), ez nem jelentene megterhelést. 
De feltétlenül mellőzni kellene a harmadik idegen nyelv kötelező tani-
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tását, legfeljebb fakultatív tárggyá tenni. Ha a túlterhelésen segíteni 
akarunk, akkor semmi újabb követelményt nem szabad a kihagyott 
anyag pótlására tenni, mert csak így lehet biztosítani a módszeres 
tanítás feltételeit és így lehet elérni a célt: a diák munkájának meg
könnyítését.

(Szeghalom) Péter Zoltán.

Helyesírásunk.
Negyedik évfolyamunkat éljük és még nem esett szó róla, pedig 

programmunk hozzászólni minden iskolai kérdéshez, amely minket 
érinthet.

Tehát a helyesírás van most szőnyegen.
Az írás lényegében az artikuláció kottája, annyira, hogy újabban 

megmintázzák a beszédszerveket működésük közben, főleg a nyelv
járási tanulmányokban. Vagyis bemutatják, hogy pl. az a jel hang
beli megmintázásakor mely beszédszervek alakítják a kiáramló hangot 
hangzóvá. A kiejtési — mondhatjuk bonyodalmas — folyamat együtt
hatóit nemcsak érzés szerint állapítják meg, hanem kísérletek útján is. 
A beszínezett szájrészeket megvizsgálják az illető hangzó kialakítása 
után és így objektíve is megállapítható a kiejtés sok helye. Minden
képpen azonban csak megközelítés ez a mühangzóképzés. A rendes 
bonyodalmas teljes folyamathoz viszonyítva csak útbaigazít s a finom 
árnyalatok jelezhetése nélkül.

Amikor tehát ez a kémlési módszer is csak hozzávetőleges ered
ményt nyújt, világos, hogy az a csekély 24 betű, amellyel mi a hang
zókat lokalizáljuk, a bizonytalanságnak tág teret nyújt a kiejtésben. 
És viszont a kiejtésnek a lekottázása vagy leírása is csak tágterű, sok 
árnyalatú hangcsaládot jelez, amelyen belül van az a bizonyos a 
hangzó, vagy g  vagy egyéb más. Tehát itt is már egész sorozata 
támadhat a bizonytalanságnak a leírásban.

Miután pedig valami norma mégis csak kellett, kutatás közben a 
hangcsoportok, a szavak eredete mutatkozott ilyennek. Mert hát minden
képpen helyesebb a Révay-féle látja, mint a Verseghy-féle láttya, 
bár a kiejtésök csak árnyalatokkal tér el egymástól és a szószármaz
tatás is végső eredményben a régebbi kiejtésre, a hangzócsoportok 
hangtani elemzésére vezet.

A gyakorlat azonkívül nem egyszer elözönli a legszebb szószár
maztatást, elborítja, hogy a feje se látszik egy-egy hangzónak beszéd 
közben. Végül elemezve is csak a szakember előtt világosak a hangzó
összetevők. A laikus számára itt kezdődnek a helyesírás bonyodalmai. 
Pl. vegyük csak azt a fonetikus éccaka szót. Arra még csak rávehető 
a kezdő, hogy a szóközépi hangzótömböt elemezve, tehát az éj-szaka 
szó közepén megértse a j  és az sz eredetét, de a t ellen tilta-
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kozik, nem érti, nem is írja ki, sokszor még Herczeg Ferenc sem, 
holott ez a t egy régi birtokos esetnek a maradványa. Tehát az 
elemzés nem igazít egyformán kötelezően a helyesírásra.

Erre kénytelenítve megint a kiejtéshez tértek vissza a helyesírás 
kutatói oly módosítással, hogy a statisztikában kerestek útbaigazítást és 
kimondták, hogy többféle használat közül a legelterjedtebbet fogadják 
el normául.

Ezzel a módszerrel megakadályozhatják az afféle torzalakoknak 
az elterjedését, mint engesd, értsd: engedd (engedjed: engedd, fest- 
jed: fesd), de nem csekély a fülfájdalmunk pl. tanulnék a költeményt 
helyett szerte garázdálkodik és rombolja a nyelvérzéket ez a kifejezés: 
tanulnánk a költeményt! Vagyis a feltételes jelen tárgyasigeragozását, 
nyelvünk egyik legféltendőbb finomságát, a statisztikára való utalással 
veszélyeztetik. A régi írók egészen a kódexekig fel, szinte szívesen 
használják műveikben a feltételes jelen tárgyas alakját és példát adnak 
a hagyományok megőrzésére. (Veszprémi kódex 53, Lépes Bálint: 
A pokoltól rettentő tükör. Prága, 1617: adniok-adnók. Margit legenda 
39: Ha ezeket az te atyád és anyád tudnayak-tudnák.)

Tehát világos, hogy a statisztikát sem szabad végső fórumnak 
tekinteni a helyesírásban. Nem lehet lebecsülni a magyar betűvetés 
kezdetéig visszanyúló hagyományt a hangzós lekottázásban. Ez nem
csak ilyen tulajdonnevekre vonatkozik, mint Thewrewk. Eötvös, Beöthy, 
vagy Zichy, Széchenyi, Batthyány és nemcsak ilyen hangzókra, mint a 
gy  =  szláv gdi; ty  =  francia, olasz ti; ly — francia Ili, közel az olasz 
gli, szláv Ij; ny =  francia, olasz gn, szláv ni; cs =  olasz ei, lengyel 
ez, spanyol, angol eh; zs — francia j, lengyel rz, — hanem valamennyi 
hangzó leírása, kezdve az a-nál egészen a z-ig. Ilyen adottságok mel
lett elkerülhetetlen az ingadozás a helyesírásban.

Természetes, hogy ez az ingadozás, bármily érthető is, az isko
lában nagy nehézséget okoz a tanításnál. Ha csak egy helyesírási 
módja volna minden szónak, amint a franciák mondják: forme petri- 
fique, amire minden nemzet törekszik, akkor is elég munkát adna az 
oktatónak a helyesírás tanítása, de amikor több: két, három, négy írás
mód is megengedhető — sajnos, nálunk még sok szóban (elől-elüljáró, 
feliil-föliil, felett-fölött, megett-mögött, szeg-szög, sőt ról-rul, ból-bul, 
stól-stöl, stól-stül, foldoz-foltoz, fódoz-fótoz, tehát négyféle alak; csónak- 
esolnak, marok-marék, karaj-karéj stb.) —, akkor csakugyan érdemes 
elmélkedni a tárgyról.

A franciák nagytekintélyű akadémiája már hosszú századok óta 
szabályozólag hat helyesírási tekintetben is, a francia szavak petrifiká- 
ciója a célja — ami egyúttal veszedelmet is jelent a nyelv folytonos 
fejlődésére nézve —, de az abszolút szabályok megállapításával mégis 
elérte, néhány kettős írásmódtól eltekintve, az egyöntetűség lehető 
tökélyét. Ez a tökély természetesen csak holt nyelvekben teljes: a la
tinban, görögben és így tovább, de élő nyelvben ez lehetetlen, a fran
cia nyelv szerencséjére még az irodalmi tekintetben mindenható francia 
akadémiának is. Az élet kényszerítette ki az ú. n. toleranceokat, en-
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gedménycket a francia akadémia merev szabályaiból, mint pl. la chf 
írható így is : la elé. De az ilyen esetek száma elenyésző.

Ami most már a mi akadémiánk viszonyát illeti a helyesírásunk
hoz, így nálunk is ő, az akadémia a legfőbb tekintély e téren.

Legújabban az 1922. május 29-i összes ülésén vizsgálta át a 
magyar helyesírás szabályait és ugyanebben az évben ki is nyomatta 
Hornyánszky Viktor nyomdájában.

Kitűnő munkát végzett. Normát adott helyesírásunknak. A rende
zendő anyag azonban oly óriási volt, hogy egyszerre nem is nyújthatott 
teljeset, „más okból is, pl. a nyelvújítás és sok szó rövid múltja miatt 
stb." — mint a több évszázados virágzó irodalmon trónoló francia 
akadémia.

A legmélyebb tisztelettől eltelve tesszük idevágó megjegyzéseinket, 
jól tudva, hogy az élet folytonos változás, azt kaptára húzni nem lehet, 
a nyelv pedig az élet egyik jellemzője lévén, folytonosan, szinte egyén 
szerint változik.

Az iskola szempontjából leghelyesebb az a helyesírás, ami a leg
könnyebben elsajátítható. Ebből következik az egyszerűsítésre való 
törekvés. Ezen a ponton kettőt kell kiemelnem, Először legyen az bár
milyen nyelv szava, ha magyar írás közben használjuk, írjuk a magyar 
hangtan szabályai szerint. Az akadémia ebben az esetben így rendel
kezik: „Az idegen szavak egyrészét magyarosan, más részét az idegen 
írásmód szerint kell írnunk.“ (A. H. 6. §. 90. p. 20. o.) Bajos ennek a 
rendelkezésnek megfelelni, tehát helyesen írni annak, aki az idegen 
nyelveket nem ismeri. Ez azt jelenti, hogy tősgyökeres magyar ember, 
aki a magyaron kívül más nyelvet nem beszél, nem sajátíthatja el az 
akadémia helyesírását. Hát ez lehetetlen, ez szinte büntetésszerűen hat. 
Az iskolában keresztülvihetetlen. Ehhez az volna szükséges, hogy 
minden elképzelhető nyelv helyesírását ismerje meg a tanuló. Az ola
szok döntöttek ebben a kérdésben, javarészt a franciák is, kiejtés 
szerint, nyelvük szelleme szerint írják le az idegen szavakat.

Természetesen más elbírálás alá esik az idézet, az mindig az 
illető nyelv helyesírásával történik. Az A. H. 3. 2. §. 31. p. 10. olda
lán ez a rendelkezés áll: „Megmaradt a múltból az ly  betű, melyet a 
köznyelv nek, a nyelvjárások többsége is nek, néhánya pedig /-nek 
és csak igen kevés ejt íy-nak.“ Ha ez mind áll, mint ahogy ténylegesen 
áll, akkor miért nem írunk mindenütt /-ét az ly  helyébe? Lényegesen 
leegyszerűsítjük így helyesírásunkat, szolgáljuk vele az iskolát és a 
közt is ! Az ly -os írás egy töredéknyi nyelvjárásos magyarért nyűgbe 
veri az egész magyar irodalmi nyelvhasználatot és szerfölött megnehe- 
ziti a helyesírás tanítását az iskolában.

Egy-két részletkérdésre utalok még.
Régente hagy-ja  s higy-fe  azonos leírást mutattak, az A. H. az 

egyiket meghagyja, de a másikat akárki elhiggye, megváltoztatta, ez a 
tanítást fölöslegesen megnehezíti.

A régi talpalattnyi földet talpalatnyi-nak mondja az A. H. 
falatnyi mintájára gondolva, de itt van az em berfölötti szintén főnév
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és névutós kifejezés, miért nem maradhat tehát az értelmileg közelebb 
fekvő első alak meg? Talpalatnyi bőrt nem vesz senki, csak 
talpalásnyit.

Megnehezíti a tanítást és tanulást a fenség, fenső, benső  mel
lett a fennsík, fennkölt, fenntart régente egyforma, most megkülön
böztetett írása, holott az n utáni mássalhangzó itt is abszolválja a 
második n-et.

Még csak az igtat-ra térek át.
A régi nyelvben inkább-nak megfelelője jonkább, ihász-juhász, 

ihar-juhar. kiált-kajált, kiabál-kajabál, tanít-tanajt, szakít-sza- 
kajt, jorgosson-irgalmazzon  így felel meg a Halotti beszédből való 
jogtatni-igtcitni, jogosnak-ígaznak mondani értelemben, azzal jogosí
tani, törvényessé, hivatalossá tenni valamit. Tehát a Halotti beszéd 
nyelve szerinti: mend ü szenti és ünüttei küzikün jól felöl jogtatnia üt — 
minden ő szentéi és övéi közé jobbfelöl igtassa (igazítsa) őt —, ahol 
az igtatás jogosítással egyértelmű. Ethymologice tehát az igtatás az igaz 
alapján a helyes az iktatás helyett. A t  romboló munkája folytán a 
£-ből k  lett a kiejtésben és ennek következtében az írásban is. 
Ha már most az A. H. 5. §. 75. p.-tól 82. p.-ig a kiejtés ellenére mást 
írunk száz szóban, miért ne ragaszkodhatnánk az igtatniban az ősi, 
értelmes alakjához. Végső eredményben főleg három dolog jelentkezik 
fontosnak egy mielőbbi helyesírási revíziónál:

1. A többféle helyesírási szavak redukáltassanak a származtatás, 
kiejtés, hagyomány és statisztika alapján egyetlen helyes alakra és a 
francia tolerance mintájára a legritkább esetben legfeljebb még egy 
második írásmód állapíttassák meg.

2. írjuk az idegen szavakat a mi helyesírásunk szerint, kivéve 
az idézeteket.

3. írjunk az ly helyébe mindenütt /-ét, mint ahogy a régi ez-1 
már egyszerűen c-vel jelöljük.

Egyelőre ennyit. Ennyiért is hálás lesz az iskola. Teljesítőképes
sége és eredménye mindenesetre emelkedni fog.

*

* *

Mikor ezt a három csillagot raktam befejezésül soraim alá, kezembe 
vettem a német helyesírási szótá/t, amit az összeállítója után csak 
Duden-nak neveznek. Tehát nézem a Dudent, ott látom az 1905. nyol- 

' cadik kiadás — azóta már kétszerannyi kiadást ért meg — 312. ol
dalán schandbar vezérszó rovatában: „. . . zu Schanden, zu schänden u. 
zuschanden, B. u. B. d. nur: zuschanden, P. u. das 1. R. zu Schanden
u. zuschanden, O. hat alle drei Schreibungen“ =  háromféle írásmód. 
Mármost B. =  jelenti a bajor helyesírást Ammon professzor összeállí
tása szerint; P. =  a porosz hivatalos helyesírást; O. =  az osztrák 
helyesírást; B. D. =  Buchdrucker—Duden : a könyvnyomdász helyes
írást ; b. R. — a bajor iskolai helyesírást. Azonfelül van még az a. R. =  
das vereinbarte amtliche Regelbuch: Schw. — die Schweiz — mind 
bizonyos regionális sajátossággal. Melyiket kövesse most már a tanuló ?
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Igaz, az egyes szótárakon belül megvan az egységre való törekvés, 
pl. a B. D. csak egyetlenegy kettős formát ismer. Kompagnien és Kom
panien, a B. tizenegyet, a P. tizenhatot — de ezzel szemben ott áll 
az ö hármas írásmódja.

. . . így hát németül sem valami könnyű helyesen írni.

(Budapest) Mohr Győző.

A rádió és gramofon, mint az 
énektanítás segédeszköze.

A középiskolai tanítás egyik alapvető tétele újabban abban a fel
fogásban domborodik ki, hogy mindazt, amit az óra keretén belül 
demonstrálni lehet, a növendékeknek be kellene mutatni. Ez a mai 
modern felfogás helyén való, mert a tanuló sokkal könnyebben tudja 
a fogalmakat felfogni, megérteni és átgondolni, ha a magyarázattal fel
keltett figyelmét a demonstráció segítségével úgy irányítjuk, hogy azt 
állandóan ugyanarra a helyre összpontosítsa.

A fizikatanítás eredményes volta is főként attól függ, vájjon 
tudunk-e mindent a tanuló szemei elé varázsolni, amiről a magyarázat 
szól. Megfelelő kísérletek bemutatásával sokkal jobban sikerül az osztály 
figyelmét lekötni, mint ha csak egyszerűen elmondjuk a fizikai törvényt 
és ezt jól-rosszul sikerült rajzzal nagy vonásokban a táblára vetítjük. 
Hiszen a fizikai gyakorlatok is ugyanazt a célt szolgálják, mert ezekkel 
módot nyújtunk a tanulónak arra, hogy maga is ismételje mindazt, 
amit az előadás keretében látott és hallott.

A kísérleti, illetőleg demonstrációs bemutatások azonban, a mai 
modern tanítás korában, nemcsak fizikai előadásokra vonatkoznak, 
hanem minden egyes tantárgyra s így az énektanításra is.

Kérdezhetné valaki, hogy mit lehet az énektanítással kapcsolatban 
bemutatni, hiszen ott nem térbeli, hanem időbeli hangjelenség lefolyá
sáról van szó. Mindenesetre itt is igen sok olyan dolog mutatható be, 
ami a növendékek előnyére válhat.

Az énekórákkal kapcsolatos bemutatásokat két csoportba lehetne 
foglalni: olyanokra, amelyeket vetítőgéppel és olyanokra, amelyeket 
rádióval, esetleg gramofonnal mutatunk be. A vetítőgéppel való be
mutatásról itt nem kívánok bővebben megemlékezni. Bizonyára minden 
intézetnek van vetítőkészüléke, amelybe csak megfelelő képek szüksé
gesek, hogy a vetítés végbemehessen. Itt a helyes testtartás, a zongora
billentyűk, a vonalrendszer, a gyakrabban előforduló hangszerek, a 
hangjegyek és szünetjelek ritmikai felosztása, a hármashangzat arányos 
nagyságú harangok útján ábrázolva, az éneklő- és légzőszervek stb, stb. 
vetíthetők.

A vetítés mellett azonban igen tág tér kínálkozik az énektanítás
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keretén belül egyes daloknak rádióval, esetleg gramofonnal való be
mutatására. Itt a növendék rögtön hallhatná a kórusokat, kvartetteket, 
tercetteket, duetteket és szólókat. Budapesten és kiváltképpen a kül
földön a rádió igazgatósága igen gyakran szerepeltet dalárdákat, néha 
meg egyházi énekkarokat is műsora keretén belül. Ezeket kellene 
elsősorban felhasználni, amikor kellő alkalom kínálkozik reá. A növen
dék ezek meghallgatásakor abba a szerencsés helyzetbe jutna, hogy 
összehasonlításokat tudna tenni az egyes énekkarok előadásmodora 
között és megfigyelhetné azt is, milyen a jól előadott kórus hanghatása. 
Bizonyára észre fogja venni mindazon zenei nüanszokat és hangbeli 
finomságokat, amelyek máskülönben örökké homályban maradtak volna 
előtte. A haladás érdekében sokat jelentene, ha a növendék egy és 
ugyanazt a kórust nemcsak egy, de több dalárdától hallaná énekelni. 
Ha ilyen alkalom kínálkoznék, akkor ezt okvetlenül meg kell ragadni. 
Ezáltal a növendékek abban a helyzetben lesznek, hogy összehasonlítást 
tudnak tenni az egyes énekkarok által létrehozott hanghatás között s 
úgyszólván önként rá fognak jönni arra az eredményre, hogy minden 
kórus előadásánál az általános művészin kívül érvényesül a karnagy 
egyéni felfogása is.

Ha kiváló szólóénekesek előadásának a meghallgatása kínálkozik, 
akkor minden töprengés nélkül hozzá kell juttatni a növendéket eme 
műélvezethez. Lehetetlen észre nem vennie, hogy a szólóénekes a kari 
énekhez képest igen sok szabadságot enged meg magának. Rá kell 
jönnie, hogy ez nem alkalmazkodik szorosan a zeneszerző előírásához, 
hanem saját egyéni sikere érdekében hol egy hosszan kitartott s lehe- 
letszerűcn dekrescsendózott hanggal, hol pedig hirtelen tempóváltoz
tatással aknázza ki a reá nézve legelőnyösebb helyzetet. Ezt az egyéni 
effektust a kari énekes nem engedheti meg magának, amennyiben ott 
senki sem tehet kivételt s minden énekes a karnagyi pálca határozott 
intésének kénytelen engedelmeskedni.

Hogy összehasonlításokat tehessünk, ahhoz szükséges, hogy minél 
gyakrabban hallgassuk meg a rádió útján közvetített énekkarokat. Ez a 
lehetőség, sajnos, nagyon korlátozott, mert a rádió nem igen tér el 
előre meghatározott programmjától s így ehhez kell igazodnunk. Ez a 
kényelmetlen helyzet azonban ne legyen kerékkötője az egész ügynek. 
Sőt inkább még arra is lehetne a növendékeket figyelmeztetni, hogy 
keressenek alkalmat az esti órákban közvetített kórusok meghallgatására, 
így azután a megfelelő magyarázat és a kellő helyen alkalmazott figyel
meztetés újra felidézheti az egész jelenséget akkor, amikor a növendé
keknek erre szükségük van. Ilyen körülmények között az énektanítástól 
sokkal nagyobb eredményt várhatunk, amennyiben mindenkinek már 
konkréten kialakult fogalma és kellő tájékozottsága lesz a dologról.

Röviden még csak arról emlékezem meg, hogy miért kívánom a 
bemutatást elsősorban rádió útján és nem gramofonon. Ugyanis a 
legtöbb intézet fizikai szertára fel van szerelve rádiókészülékkel s így 
nem kell sokáig gondolkozni ama költségek előteremtéséről, amennyibe 
egy jó gramofon belekerül, hanem haladék nélkül meg lehet kezdeni a
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bemutatásokat. Rádión történő közvetítésnél nem vagyunk kitéve ama 
sok mellékzörejek zavaró hatásának, amelyek egy közepes minőségű 
gramofonnál jelentkezni szoktak. Ezen oknál fogva sokkal ajánlatosabb 
a gramofon bemutatást is rádióközvetítés segítségével elvégezni, mert 
ott a gramofon útján okozott mellékzörejek nem észlelhetők, mivel a 
közvetítés elektromos úton történik. Ha azonban az intézet fenntartója 
abban a helyzetben van, hogy képes jó gramofont megfelelő számú 
lemezekkel beszerezni, akkor ez mindenesetre előnyös reá nézve, mert 
ezáltal függetleníti magát minden rádióközvetítéstől,

(Aszód) Haberehrn Gusztáv Adolf.

Hazai és külföldi irodalom.
Magyar történet. V. kötet. A tizenhetedik század. Irta: Szekfű 

Gyula. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Nagy 4-ed rét. 427. lap.
A Hóman Bálint és Szekfű Gyula által írt Magyar történet emez 

új kötetének megjelenése előtt az Országos Kaszinó f. évi február hó 
11-í felolvasó estélyén a Történelmi átértékelés-ről előadást tartott dr. 
Hóman Bálint, mely teljes egészében a Napkeletben, kivonatban pedig 
a Budapesti Hírlapban jelent meg. Az előadás a történelmi átértékelést 
illető fogalmakat óhajtotta tisztázni s az új Magyar történetre vonatkozó 
eltérő kívánalmak és bírálatok között megállapítani azokat a szem
pontokat és elveket, amelyek a valódi történetírás mai fokán álló his
torikusokat történeti szemléletük és írásuk közben vezetik. Mintegy 
indokolása tehát ez az előadás az általuk végzett történetírói munkának. 
Hóman már itt az új történetírói módszert nem szellemtörténetinek 
nevezi, mint ahogy eddig általában nevezni szokták s a Magyar történet 
prospektusában ők maguk is nevezték, hanem genetikus, azaz fejlődés
történeti módszernek, ami — valljuk meg — sokkal megfelelőbb is. 
Ennek a genetikus történeti felfogásnak legkiválóbb képviselői — rtiint 
tudjuk — Németországban Kari Lamprecht és Olaszországban Guig- 
lelmo Ferrero, kiket a marxisták is szeretnek a történelmi materializ
mus híveiül feltüntetni.

Amit Hóman a genetikus történeti felfogásról és módszerről előad, 
az egy széleslátású, nagyon képzett történettudósnak bölcs elgondolása. 
A történeti synthesisnek a megszaporodott óriási históriai anyag fel
dolgozásánál mindenesetre gondoskodni kell olyan irányelvekről és 
szempontokról, amelyek lehetővé teszik az anyagnak kisebb tejedelem- 
ben való összefoglalósát és a világos történeti áttekintést. „A 19. szá
zadban kialakult genetikus történeti felfogással — mondja Hóman — 
az államélet jelenségein kívül a szociális, gazdasági és szellemi élet 
minden irányú jelenségei is a történeti vizsgálódás körébe kerültek . . . 
A genetikus történeti módszer azonban nem annyira a forrásanyag e
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nagymérvű meggyarapodása miatt, hanem inkább a korábbi vizsgála
tokból kirekesztett fejlődési jelenségek és fejlődésirányító tényezők 
vizsgálata s az ezzel kapcsolatban jelentkező' új értékelési szempontok 
alkalmazása miatt vezetett az ismeretek módosulására, a történeti jelen
ségek és összefüggések teljes átértékelésére.“ Mindez helyes s az át
értékelés ilyen szükségét meg is értjük.

De van ennek az átértékelési módszernek mégis egy kétségtelen 
gyengéje, amit Hóman eme fejtegetésében találunk meg: „A történeti 
forrásanyagnak hatalmas kibővülése szelekcióra kényszerítette a történet
tudósokat, ami egyébként a genetikus történeti felfogásból is szükség
szerűen következett. A történeti események leírására, majd az okozati 
összefüggések tisztázására is törekvő régi történetírás nem válogatott 
az aránylag csekély terjedelmű anyagban, valamennyi rendelkezésére 
álló adat felhasználásával igyekezett feladatát megoldani. Az emberiség, 
illetőleg egyes embercsoportok tevékenységében és életnyilvánulásaiban 
tapasztalható fejlődés megismerésére, fejlődési folyamatok rekonstruálá
sára törekvő genetikus történetírás csak a vizsgált fejlődési folyamat 
szempontjából fontos jelenségekkel foglalkozik és ekhez képest forrás
anyagából alapos értékeléssel csak a fejlődés szempontjából fontos 
értesítést tartalmazó adatokat választja ki és használja fel A többit 
egyszerűen mellőzi.“ Hát ez a szelekció, ez a válogatás és mellőzgetés 
a genetikus történeti módszer gyengéje. Mert ily mód on még a leg
nagyobb tudósban is rejlő emberi gyarlóságnál fogva alig lesz elérhető 
az, amit Hóman elméletileg olyan helyesen hangoztat, hogy t. i. „a tör
ténetírónak az átértékelések során tartózkodnia kell minden célzatos
ságtól és igyekeznie kell a szubjektív mozzanatok kiküszöbölésére."

Nézzük pl. a kezünk alatt lévő kötetet. A szerzőnek az a gene
tikus történeti felfogása, hogy az ellenreformáció, épúgy, mint a refor
máció, a ius patronatuson alapszik s ennek megfelelően válogatja is ki 
aztán a szerző és sorakoztatja fel a történeti adatokat. Ami ezzel 
ellenkezik, természetesen, mellőzi. Pedig nyilvánvaló, hogy vallás
ügyekben a földesurak territoriális jogát megszüntette az 1608-i törvény. 
Azelőtt tehát ha gyakorolták, törvénytől nem korlátozott joguk volt 
hozzá, azontúl azonban jogtalanul és törvényellenesen cseiekedték. 
A szerző e törvényellenes cselekedettel szemben nem tesz egyebet, 
mint megállapítja, „hogy az 1606. és 1608-i vallásügyi rendelkezésektől 
függetlenül tovább élt a 16. század gyakorlata, mely a földesuraknak 
igen kiterjedt jogokat biztosított alattvalóik vallásügyeinek rendezésére" 
(272. lap) és kimondja, hogy „a ius patronatus alkalmazása nem kato
likus egyházi tan, hanem a katolikus szempontból veszedelmesnek fel
ismert eszköz politikus visszafordítása a protestánsok ellen." így iga
zolja történeti felfogását.

Azt mondja továbbá, hogy „a protestánsoknak évtizedeken át nem 
sikerült megakadályozniok a telkeknek azt az elfordulását, melyet Páz
mány és társai, a jezsuiták eszközöltek." (281. lap.) Majd : „Ha a pro
testantizmus terjedésénél megállapítottuk, hogy az hit nélkül nem me
hetett végbe, ugyanezt kell a katolikus restaurációnál is konstatálnunk."
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(290. lap.) A reformációnál ugyan azt állapította meg a szerző, hogy a 
hívek tekintélyes része tudatosság nélkül szokott hozzá, hogy lelki 
szükségleteit az új hit szolgái elégítsék ki és hogy kezdetben a pro
testantizmusban nem nyilvánult meg a meggyőződéses, egyéni hit, de 
ezt az ellentétet most ne feszegessük, csak azt emeljük ki, hogy a 
szerző a ius patronatuson kívül a rekatholizácíót a lelkek elfordulására 
és a hit megváltozására alapítja. Most nézzük, a szelekciós módszernél 
fogva mit mellőz itt el. Nem a protestánsok vége nélküli graváménjeit 
soroljuk fel, mert ezekre azt lehet mondani, hogy elfogultságból és 
szubjektív érzésből fakadtak, hanem a 17. század egyik legkiválóbb 
férfiának, a katolikus Zrínyi Miklósnak szavait idézzük: „A papság — 
úgymond — más szerzeteken valókkal együtt elhitette a katolikus reli
gion valókkal, amiolta az evangélikusok Magyarországba származtanak, 
azolta az országnak és annak lakosainak nemhogy előmenetelek lett 
volna, de sőt inkább napról-napra romlása, pusztulása és fogyása va
gyon ; ha azért országokat előbbeni karban akarják hozni és állapotban 
és magok szerencséiét elővinni, tehát elsőben is úton-módon az evan
gélikusokat gyomlálják ki magok közül.. .  Az evangélikusok szegények, 
sem adományt nem várnak, sem tisztet nem sollicitálnak, expectátiókkal 
sem affectálják magokat; az eleink vérével szerzett szabadságot pedig 
a félelem és disgratián el nem adják és ha szintén német uram mire 
intendálna is, az evangélikusok kiválképen ellenzői . . .  A haereditarium- 
ságra való bocsátkozást nem hogy cselekednék, de még a nevét is 
disgustussal hallják, igen elöttők viselvén a szabad ország titulusát és 
a szabad királyválasztást.“ (Tört. Tár 1890. 270—74. lap.) Ez mindenek- 
felett azt bizonyítja, hogy a protestantizmustól lelki elfordulás nem 
történt s a protestáns egyháznak a katolikussal való fölcserélése álta
lában nem hitből következett be, hanem egyfelől abból a sok könnyet 
és vért fakasztó gondolatból, melyet Tournon bíboros adott Medici 
Katalinnak, hogy t. i. a keresztyén államideál e z : une fői, une lói, un 
roi (egy hit, egy törvény, egy király), mely Franciaországban XIV. Lajos 
alatt a dragonnádkorban és a pusztaság egyházában, nálunk'I. Lipót 
alatt a protestáns lelkészek gályarabságában nyert legborzasztóbb ki
fejezést. Szekfű is hangoztatja ugyan, hogy az egy állam, egy nemzet 
és egy vallás követelménye akkor alapelve volt a politikának (267. lap), 
de azt elfelejti hozzátenni, amit Zrínyi mond, hogv ezt az alapelvet a 
rekatholizáció fanatikusai, főként a jezsuiták fejlesztették ki politikai 
dogmává. — A Zrínyi-féle idézet másfelől azt is bizonyítja, hogy a 
katolikus egyházba való visszatérésnél nagy szerepet játszott a királyi 
udvar kegye, mely birtokadományozásokban, magasabb állami tiszt
ségekre való emelésekben, tehát gazdagságban és rangban nyilvánult 
meg. így történt a lelkek meghódítása. A szerző ezt röviden csak úgy 
említi, mint protestáns részről felhangzott panaszt. (296. lap.)

El kell azonban ismernünk, hogy egy hatásos szellemi fegyverrel 
is harcolt az ellenreformáció, amire azonban Szekfü Gyula más módon 
mutat reá. Emellett eltörpül a hitbuzgóság irataival, prédikációival, po
lémiákkal és effélékkel való térítés. (267. lap.) Ez a fegyver a jezsuita
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iskolai nevelés elsősorban a Pázmány alapította nagyszombati kollé
giumban, azután a Kisdy Benedek kassai akadémiáján. A jezsuiták ki
tünően tanítottak s nevelésükkel úgy az élet követelményeire, mint a 
vezető közép- és főnemesség érdekeire is tekintettel voltak, míg a 
protestáns iskolákban inkább csak a szegény kis nemesek és a job
bágyok gyermekei tanultak. Epezért az előkelő családok nem küldték 
ezekbe fiaikat, hanem mikor a jezsuita intézetek úri kényelemmel be
rendezett és fölszerelt internátusokkal megnyíltak, a protestánsok is 
azokba vitték gyermekeiket, amint ma is ilyen úri kényelmet nyújtó 
katolikus internátusokba helyezik el előkelő protestáns szülők fiaikat 
és leányaikat. Az úri rendnek szolgáló jezsuita iskolák voltak az ellen- 
reformációnak, az ifjú lelkek átalakításának melegágyai. Nagyszabású 
és hatású térítő munkát végeztek, de vájjon mondhatjuk-e, hogy kény
szer nélkül ? Bizony nemcsak a visszatérített fő- és középnemesek 
gyermekei képeztettek ezekben a nemesi nevelőintézetekben (289. lap), 
hanem egyenesen ott nevelték katolikusokká a protestáns gyermekeket.

Szekfü nagyon helyesen mondja, hogy a 16. és 17. század vallási 
története a legkomplikáltabb problémák egyike. (267. lap.) E nagy 
komplikációból ő leszűr és megállapít bizonyos történeti felfogást, azt 
t. i., hogy modern értelemben vett elvi vallásszabadság és egyetemes 
tolerancia a 16. és 17. századokban nem nyilvánult meg. Tökéletesen 
igaz, de hát ezt ebben a formában a régi protestáns egyháztörléneti 
szemlélet sem állította és állíthatta. Azt azonban, bármilyen szenve
délyesen ellenezze is Szekfü, ma is valóságként állítjuk, hogy „bár a 
protestantizmus sem ismerte a magasabb vallásos türelmet, de mindig 
nagyobb türelmet tanúsított, mint a katholicizmus, mely a vallásos 
türelmet elvileg kizárja és hivatalosan kárhoztatja.“ Mi is elismerjük, 
hogy korlátlan, radikális vallásszabadságot és türelmet nem kereshetünk 
a 17. században, de állítjuk, hogy pl. Erdélyben az akkori viszonyok
nak és lelkiségnek megfelelő vallásszabadság és türelem uralkodott. 
Ezt hiteles adatok bizonyítják. Sporadikus esetekből általánosítani nem 
szabad. Miért nem marad tehát nézetéhez hű a szerző s miért kutatja 
az egyetemes humanizmus vallásszabadságát? Hiszen a genetikus tör
ténetírásnak is alapelve, amint Hóman előadja, „hogy minden történeti 
személyt, eseményt és jelenséget saját kormiliőjében kell vizsgálnia és 
értékelnie, mellőzve a későbbi korszakok világnézetéből, elméleteiből 
és történetszemléletéből következő anakronisztikus momentumokat" 
A vallásszabadság és türelem is fejlődés eredménye s hol vagyunk 
még ma is annak teljességétől!

A nemzetiségi kérdésről mély és igaz meglátással állapítja meg 
Szekfü, hogy e tekintetben a 17. századot Magyarországon bátran 
nevezhetjük a tárgyilagosság korának. (100. lap.) De amit ebből a ma
gyar nacionalizmusra következtet, azt már fenntartás nélkül nem fogad
hatjuk el. Azt írja ugyanis: „Az erdélyi kálvinista magyarok arra 
törekedtek, hogy az oláhokat magukhoz csatolják, asszimilálják, de nem 
nacionalizmus, hanem kizárólag vallás dolgában. Ha mai gondolkodá
sunk formáit akarnók ezen dolgokra alkalmazni és feltennők, hogy a
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magyarok asszimiláló törekvései nemzetiségi vonatkozásúak voltak, 
akkor valóban gyengeelméjűeknek kellene őket nyilvánítanunk, mert 
hiszen törekvéseik szolgálatában éppen az oláh nyelvek támogatása 
volt egyik legfőbb eszközük.“ (101. lap.) Itt mindenekelőtt le kell szö
geznünk azt, hogy a reformáció princípiuma a hit igazságainak nemzeti 
nyelven hirdetése és kinek-kinek a saját nyelvén végzett istentiszteleti 
szertartás. Az oláh nyelvet is ezért állították az erdélyi kálvinisták 
törekvéseik szolgálatába. A magyar nyelv erőszakolása e téren igazán 
gyengeelméjűségre vallott volna már csak az eredményt tekintve is. 
De hogy ők ilyen módon az oláh nyelvet akarták volna támogatni és 
fejleszteni, az már elképzelhetetlen. Sőt Bethlen Gábor és I. Rákóczi 
György, meg az ő református püspökeik, akik az oláh hittérítési misz- 
szíót vezették, voltak olyan magyarok, hogy ebben a misszióban magyar 
racionális célt is tűzzenek maguk elé. Nemhogy erőszakkal, tüzzel-vassal 
érjék azt el, hanem lassú, céltudatos működéssel. Vannak reá adatok, 
hogy az oláh reformátusok előbb neveiket magyarosították meg, azután 
érzésben, majd nyelvben is magyarokká lettek. így ítéli meg többek 
között az ő működésüket a kiváló történetpolitikus, gróf Bethlen István 
is, aki ezeket mondja: „Bethlen Gábor és I. Rákóczi György öntuda
tosan törekedtek arra, hogy a protestáns vallás egybeforrasztó erejének 
segélyével Erdély három nemzetét, különösen az oláhságot is, a ma
gyarság ügyeinek megnyerjék, törekvéseikbe bevonják és ezáltal az 
erdélyi fejedelemségnek egységes nemzeti és társadalmi alapot létesít
senek. Bethlen Gábor és Rákóczi György iskolák alapításával, nyomdák 
felállításával, a biblia lefordításával, lassú és türelmes munkával arra 
törekedtek, hogy a kultúra és tudás segítségével az oláhságot az erdélyi 
magyarság színvonalára emeljék, ezáltal társadalmi és nemzeti össze- 
forradását elősegítsék.“ (Prot. Szemle. 1917. 602—03. lap.)

Szekfű Gyula párhuzamba állítja a pozsonyi rendkívüli törvény
széket (1671—73) a dési bírósággal (1638) és azt mondja, hogy „a po
zsonyi törvényszék lényegében ugyanazon elveken alapult, mint I. Rá
kóczi György dési bizottsága az unitáriusok és szombatosok ügyében: 
mindkettőnél arról volt szó, hogy politikailag is veszélyesnek felismert 
felekezetre sújtson le a hatalmon levő fél." (354. lap.) Nem csodál
kozunk ezen a párhuzamosításon, mert ezt már jóval előbb egy refor
mátus ember is megcselekedte. (Prot. Szemle. 1905. 291. lap.j De a 
kettőt összefogni s a dési eljárással a pozsonyi törvényszéket mintegy 
expiálni mégsem lehet. A dési bíróság lényegesen más viszonyok kö
zött, lényegesen más felfogással és céllal s lényegesen más eredménnyel 
működött. Nem szándékozunk ezt védeni, mert nem is lehet. Ahogy a 
Faust-ban Mephistopheles mondja: „Sie ist gerichtet." Azonban a dési 
bíróság országgyűlésen, törvényes keretek között működött. Az unitá
riusokra nem sújtott le, hanem complanatiót keresett velük, a rajongó 
szombatosok pedig politikailag nem voltak veszélyesek, hanem, ahogy 
már Bethlen Gábor ellenök való fölléptekor (1618) megállapította, a 
józan reformációt veszélyeztető sectariusság és „hamis istentisztelet" 
volt vétkök a kor szemében, tehát tisztán vallásos okból nyomták el
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őket. És erre szinte maguk a katolikusok is ösztönözték az erdélyi 
fejedelmeket, amikor gúnyosan beszélték és hirdették mindenfelé a 
szombatosság felől, hogy íme milyen csodabogarat terem a protestan
tizmus ! Ezeken felül a szombatos felekezet vallásszabadsága és gya
korlata az ország törvényeiben nem volt biztosítva.

Ezzel szemben a pozsonyi törvényszék törvénytelen alapokon 
nyugodott és ítélkezett olyan felekezetek papi s részben világi vezetői
vel szemben, amelyeknek vallásszabadságát és jogait országos törvények 
biztosították, A protestánsokat akarta sújtani, de csalárdul politikai 
vétkeket koholt a megidézettek ellen s ez alapon, meg hamis okmányok 
alapján mondott ítéletet felettük. És itt szólnunk kell a Wittnyédy-féle 
levelekről, melyekről szerzőnk azt állítja, hogy azokat, mint maga a 
pozsonyi törvényszék, úgy a 19. század történetírása is hiteleseknek 
tartja. (353. lap.) A protestáns egyháztörténetírók szerzőnél természe
tesen nem jönnek számításba, de ott van egyebek közt pl. Acsády 
Ignác, aki szintén a 19. század történetírója és aki mégis azt mondja, 
hogy semmi ok nincs arra, hogy hitelt ne adjunk Bethlen Miklós azon 
állításának és esküjének, hogy a Wittnyédy-féle levelek hamisítványok. 
(Szilágyi S .: A magyar nemzet története. VII. kötet. 324. lap.) Nem 
lehet tehát általánosan és kategorikusan azt hirdetni, hogy e leveleket 
a 19. század történetírása hiteleseknek tartja, Sőt ha ismerné Szekfű 
Payr Sándornak Wittnyédy Istvánról írt alapos monográfiáját (Prot. 
Szemle 1905. évf.) és abban a levelek hitelessége ellen felsorakoztatott 
érveket, akkor bizonyára nem mondaná az újabbkori történetírók ítélő
széke előtt eldöntöttnek a Wittnyédy-levelek authenticitását. — Vége
zetül a désí pörnek és a pozsonyinak összehasonlítását lehetetlenné 
teszi a pozsonyi rabpapokkal való párját ritkító kegyetlen bánásmód, 
az ítéletnek barbár durvasága, a nápolyi gályák, buccari-i börtönök ál
lati kínzásmódja s a hazájuktól megfosztott exulans lelkészek fájdalmas 
kálváriája. Bizony csak olyan ez a hasonlat, aminő van a macska és 
az oroszlán közt, amelyről azt mondja az ismert bon m ot: „Az orosz
lán is egy macska, Csak egy kicsit nagyobbacska." Ezért nem ébresz
tett érdeklődést Erdélyen kívül a kisdési pör és ezért keltette föl a 
pozsonyi megdöbbentő ítélet Európa felháborodását.

Szerzőnk mintegy panaszképpen említi, hogy „a hosszú vallásos 
harc ez utolsó etapejának (t. í. a gályarabságnak) emlékét a protestan
tizmus sokkal nagyobb keserűséggel őrizte meg, mint ahogy a katoli
kusok sérelmeiket bármikor is viselték." (351. lap.) Oka ennek egyedül 
a pozsonyi törvényszék ártatlan embereket sújtó inhumanus kegyetlen
sége és nem az, amivel ezt a szerző igazolni próbálja. Erre az ő 
igazolására is elmondhatjuk, mit ő a Pokoly erdélyi református egyház 
történetének egy idézett részletére citál: „Óh emberi nem 1 miért irtózol 
annyira a valótúl! ?“ (416. lap.)

A szerzőnek az az összehasonlító módszeres eljárása is kihívja 
a kritikát, mellyel azt állítja, hogy Erdélyben a helyhez kötött vallás- 
szabadság uralma alatt a katolikusok nagy része magángyakorlatban élt 
és hogy hasonlóképpen ezt a privatum exercitiumot hozták be a magyar
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királyságban Szelepcsényiék a protestánsok számára. (353. lap.) De a 
hosszas bizonyításokat folyóiratunk terjedelme nem engedi. így csak 
megemlítjük még, hogy az a mozgalom, amelyet 1690-ben egy órás 
András nevű nagybányai fiatalember megindított, nálunk nem az egyetlen 
fölkelés volt — amint szerző mondja (146, lap) —, amely zavaros val
lási képzetek kíséretében jelent meg. Ilyen volt a 16. században a 
Cserni Jován és Karácsony György tömegmozgalma, ilyen 1660-ban 
Erdélyben egy isteni kijelentéssel dicsekvő próféta híveket toborzása. 
(V. ö. Debreceni Szemle 1929. évf. 12. sköv. 142. sköv. 1.) Az vala
mely elírás lehet, hogy Bethlen semmit sem tanulhatott a külföldről 
behívott gyulafehérvári tanároktól (239. lap), ami azért természetes, 
mert ezek közvetlenül a fejedelem halála előtt érkeztek meg Erdélybe. 
Afelett azonban már lehetne vitázni, hogy vájjon ezek a professzorok 
szemenszedett pedánsak voltak-e, mint ahogy a szerző őket megítéli. 
Hát azt sajtóhibának, vagy gondatlan elnézésnek tartsuk, hogy a „Ve
ritas toti mundo declarata" című híres irat szerzőjét a könyv két helyen 
is Bársony Jánosnak nevezi György helyett?

Kifogásaink mellett, amelyek főként a vallásügyeket tárgyaló rész
letekre vonatkoznak, készséggel ismerjük el Szekfű Gyula ez újabb 
kötetének is értékes tulajdonságait. Ebben is, mint a IV-ik kötetben, 
frappáns, új világításban mutatja be történetünknek nem egy oldalát, 
nagy tudományos készültséggel és elmeéllel hatol be nemzetünk múlt
jának szövevényeibe és sok olyat meglát, ami eddig rejtve volt. A ge
netikus történetírás feladatához képest külső eseményekkel, dátumokkal 
nem foglalkozik, a magyarságnak, mint összetett emberi és faji lelki 
tényezőnek evolúcióját nézi és igyekszik megrajzolni. Lényegesen más 
történetet ad tehát, mint volt az eddigi. Különösen nagy súlyt helyez 
arra, amit eddig a történetírás kevésbé vett figyelembe, a fejlődés 
szociális és gazdasági okaira és következményeire. Még a talajviszonyok 
változását is vizsgálja s feltünteti annak a nemzet lelkére és fejlődésére 
gyakorolt hatását. De szinte túlteng könyvében a szociális, materiális 
és oekonomikus rész az intellektuálissal, az ingeniózussal szemben, 
mintha általában a szellem erejét és hatalmát a fejlődésre nézve 
nem tartaná olyan nagyjelentőségűnek. Azért pl. a magyarság szellemi 
életéről és műveléséről nem is találunk a könyvben hű és teljes képet. 
Uralkodó koreszméket ez a történetírás nem igen ismer, egy újabb 
Eötvös József már ezen az alapon nem írhatna ilyenekről; bizonyos 
fizikai determináltság vonul végig a könyvön.

Érezzük ezt a nevelésnél és oktatásnál, a tudománynál és iroda
lomnál. Nem azt mondjuk, hogy mellőzi ezeket, de nem méltatja kellő 
figyelemre s néhány sorban végez velők. Pedig nem kell hosszasan 
bizonyítani, hogy mindezek a nemzet fejlődésének fontos mozzanatai, 
sőt egyenesen hatalmas emeltyűi. Nemcsak a magyar lelkiséggel, hanem 
a magyar állami élettel is a iegbensőbb kapcsolatban állanak. A deb
receni református kollégium 1657-i törvényeiben pl. ezt olvassuk: „hoc 
Scholasticum vitae genus in sedula tractatione solertique propagatione 
studiorum, pietatis, ecclesiae et reipublicae necessariarum consistit.“
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A  sárospataki református kollégium 1621 -i törvényei pedig elrendelik, 
hogy a teológia és bölcsészet nemcsak tételeik vitatásával, hanem rend
szerükben is az egyházi és állami életben leendő használat céljából 
magyarázandók. És a protestáns iskolákból csakugyan a magyar füg
getlen államiság, a magyar nemzeti alkotmány hatalmas védelmezői és 
támaszai kerültek ki. Belső életük és szervezetük etikája a magyar 
nemzeti élet felbecsülhetetlen erőforrása volt. Ezenfelül nagy protestáns 
pedagógusok (Apáczai Csere J., Comenius A. J., Keresztúri Pál, Marton- 
falvi György stb.) új nevelési irányt, elvet, módszert adtak és alkal
maztak s az iskolai oktatást és nevelést magasabb nívóra emelték, 
ezzel a nemzet szellemi életének erőteljes haladását és gazdagodását ’ 
segítették elő. Ezekről semmit sem találunk a könyvben, épúgy, mint a 
17. század tudományos törekvéséről és irodalmáról sem. Mindez, kétség
kívül, indokolatlan hiánya a műnek. S. Szabó József.

Fehér G ábor: Semmibe ívelő hidak. (Regény. Jóba Elek könyv
nyomdája, Nyíregyháza. 1929.)

A szerző nevét e folyóirat olvasói jól ismerik. Felfigyelhettünk 
kritikai munkásságára, mert néhány olyan erényt vehettünk benne 
észre, mely nem közönséges képességeket sejtetett: biztos kritikai 
látást, szilárd gondolatformáló tehetséget és bátorságot megalkotott 
ítéletének kimondására. Egyik ifjúsági lapunk hasábjain is találkoztunk 
nevével, mint ügyes diáknovellák szerzőjével, de bennünk elsősorban 
a kritikus Fehér Gábor arca alakult ki és most, midőn regényéről írunk, 
némi bizonytalansággal fogunk hozzá . . .

Annál is inkább, mert ez a regénye egyáltalában nem sikerült. 
Nem tudjuk, hogy első regénye-e, de megtalálható benne az első regény 
minden árnyoldala. A koncepció maga, a papírra vetés előtti írói el
gondolás nagy és valóban alkalmas lehet arra, hogy egy író életünk 
semmibe ívelő hídjainak szimbólumára egy hatalmas műalkotást emeljen 
fel, de éppen ilyen nagy koncepcióknál, ha nincs meg bennük az §z 
átütő erő, mely keresztültör azon a kínai falon, melyet a meglátott 
anyag mindig maga köré von, elhibázott alkotások jönnek létre és jelei 
lesznek az alkotó erő nem egészen saját útjain való járásának. Magya
rán szólva nem hisszük, hogy Fehér Gábor kétségtelenül irodalmi irányú 
tehetsége a regény számára volna teremtve.

A regény cselekménye igen vékony. Egy szabadságos hadnagy a 
vonaton nem is éppen a társadalmi illem szokványos szabályai szerint 
megismerkedik egy fiatal leánnyal. Beleszeret, utána utazik falujába, de 
útjaik mégis szétválnak részben némi homályosan jelzett anyagi ügyek, 
részben pedig egy morálisan bizonytalannak látott jövő megsejtése miatt. 
Maga ez a vékony cselekmény még nem volna baj, sőt jelzi az író el
gondolásának ambiciózus hátterét, a belső történés ábrázolásának min
den cselekménykitalálásnál értékesebb és erőpróbára állítóbb voltának 
tudatát. Mindez a belső történés azonban maga is nagyon gyenge 
növésű. Nem bírja el a mondanivaló kétségtelenül nehéz terhét. Az író 
erős társadalomkritikai nézetei (melyek egyébként igen jó szemre val-
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lanak és elárulják a kritikus Fehér Gábort) erősen racionálisan és kevés 
életerővel felvázolt jellemképletei külön életet élnek a regényétől, föléje 
is nőnek. Fehér Gábornak elsősorban véleménye, igen határozott véle
ménye van az életről, társadalomról, emberi sorsról s regénye úgy jött 
létre, hogy ezt a véleményt szépirodalmi formában akarta kifejezni. 
Szinte látjuk, amint a regény szereplői rendre felállnak egy elképzelt 
közönség előtt, hogy elmondják nézeteiket, melyeket a mögöttük álló 
író a fülükbe súg. Először a regény főalakját világítja meg az írói ref
lexió fényszórója, hogy kritikát mondjon a háborús civil-társadalom 
közönyéről, majd átveszi a szót egy pesszimista szolgabíró és sötét 
jóslata már a magyarság „lenni vagy nem lenni" kérdését dönti el, 
végül kiáll egy tizenötéves gimnázista is, aki igen felnőtt szavakban 
fejezi ki a maga konvulziós sexualitásán átszűrt és problémákkal telített 
gondolatait. Ezek a gondolatok erősen kihegyezettek, megfeszülnek, 
hogy áttörjék a művészet mindig akaratos falát, de visszahullanak, 
mert kívülről jönnek, rációból, írói kiszámítottságból. Ezért nincs a 
regény alakjának előélete, művészi létalapja. Engedelmes, mindig készen 
álló figurinák, nincs egyéni hangjuk, mert mondanivalójuk sem az övék, 
hanem a saját véleményébe szerelmes íróé. Hogy ilyen körülmények 
között a regényszerkezet vonala is állandóan megtörik és elvész a 
feleslegességekben vagy a bőven ömlő nézetnyilvánításokban, az egészen 
magától értetődik.

Keserű szájízzel hagyjuk abba az írást. Egy kétségtelenül nemes 
írói akarat tévelyeg a regény lapjain, de minden lap azt árulja el, hogy 
ez az akarat most még nem tudott találkozni a mesterség titkaival.

(Budapest) Kerecsényi Dezső.

A Mária Terézia leány líceum tanulóinak nancy-i levelezése 
és franciaországi tanulmányútja. ír ta : Arató Amália dr.

Ez az alig félívnyi kis különyomat megható, bájos történetet mond 
e l: egy francia és egy magyar leányközépiskola néhány növendékének 
levelezését, a magyar lányok nancy-i látogatását, kedves leányszívek 
összeforrását.

A franciák mindig szerettek és tudtak is levelezni. Nagyszerű 
stílusérzékük, nyelvük árnyalati gazdagsága, ragyogó szellemük való
sággal „predesztinálja" őket a levélírásra. Most is ők voltak a kezde
ményezők s tanáruk: Melle Gaudoin vezetésével elindultak az isme
retlen magyar társakhoz címzett levelek. S a magyar leányok, ki jó, ki 
rossz franciasággal, de egyforma szeretettel válaszoltak a kedves be
mutatkozó levelekre, S mind sűrűbben jöttek a francia levelek és 
mindig gyorsabban kerültek postára a magyar válaszok. S a hideg pa
píron, fekete tintasorok között meleg, piros leányszívek dobogtak egy
más felé. S ekkor a francia nyelv lelkes és nagyműveltségű tanára, 
Arató Amália dr. eltalálta mindnyájuk rejtett vágyát: egy szén tavaszi 
napon elindult velük Nancyba, hogy kis növendékei a valóságban is 
megkaphassák az eddig borítékban küldött csókokat és üdvözleteket. 
De Arató Amália lelkes növendékei nemcsak egyszerű látogatással
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örvendeztették meg kis francia társaikat, hanem nívós, szépen sikerült 
hangversennyel is, ahol francia nyelven elszavalták a „Szeptember 
végén“-t, Dohnányi, Bartók zeneműveiből adtak elő s magyar ruhában 
magyar táncot lejtettek. Zsúfolásig megtöltött terem, dörgő taps és köny- 
nyező szemek volt a jutalmuk . . .

Ez eddig csak kedves, ifjúsági élmény, pedagógiai szempontból 
érdekes emlék volna csupán, De ha látjuk a francia lányok leveleiből 
felénk áradó nagy szeretetet, mikor arra kérik társaikat, hogy „ne fe
lejtsék el őket soha", amikor a „szép Dunáról“, a „tündéri Budapest
ről álmodoznak és mikor így fejezik be levelüket: „Et maintenant, 
viszontlátásra kedves Zsuzsi, sokszor ölel ta petite amié Paulette“ ; ez 
már nem egyszerű „levelezés", hanem lelkes magyar propaganda ered
ménye, önzetlen szívek kítárulása, két nemzet jövendő anyáinak meleg 
kézfogása.

Arató Amália dr, dicsérendő munkát végzett szerető, felügyelő 
gondosságával; megérdemelné, hogy példáját minél többen kövessék 
olyanformán, mint ahogy ezt a budapesti evangélikus leánykollégium 
már meg is tette, amelynek növendékei angol leányokkal leveleznek 
kedves, közvetlen hangon.

(Budapest) Szarvasi Olga.

Pestalozzi Henrik: Levelek a kisdednevelésről. Fordította: 
dr. Petrich Béla. Előszóval ellátta: dr. Kenyeres Elemér.

E harmincnégy levélnek magyar nyelven való közlése 1927-ben, 
tehát Pestalozzi halála után éppen 100 évvel kezdődött, mikor az egész 
művelt világ hálás kegyelettel ünnepelte egyik legnagyobb pedagógusának, 
Pestalozzinak emlékét.

Mint az alapos tájékozódást adó előszó érdemes írója mondja, a 
levelek közlésének egyik célja éppen a hódolat kifejezése volt. A má
sodik, hogy a nagyszerű gondolatokat, nevelési elveket tartalmazó le
velek a magyar nevelők számára is könnyen hozzáférhetőkké legyenek. 
Harmadszor pedig hézagpótló szerepet is tölt be e munka, mint neve
léstörténeti segédkönyv.

A levelek Yverdonban keletkeztek, ezen a magyar neveléstörté
netben is jelentős helyen, hol éppen a magyar kisdednevelés úttörője, 
az „Angyalkert" kiváló alapítója, Brunswick Teréz szívta magába a 
Pestalozzi magasztos leikéből áradó érzéseket, gondolatokat.

Szándékosan említem elsősorban Pestalozzi érzéseit. Mert bár nem 
nehéz a levelekben mozaikszerűen elhelyezett gondolatok logikus össze
függését megtalálni, mégis az érzések heve, közvetlensége teszi e művet 
oly mély hatásúvá. S ugyancsak az érzésekre, ezek fejlesztésére és 
nemesítésére alapítja Pestalozzi a nevelés egész, nagy művét is. Ép e 
levelekben fejti ki a nagy nevelő, hogy a gyermek lelkében rejlő s 
kifejlesztésre váró képességek közül legfontosabb a gyermek szívében 
rejlő hála, bizalom s a szeretetből fakadó, önzetlen lemondás. E képes
ségeknek, készségeknek fejlesztésére egyetlen eszköze van a nevelőnek, 
a jóság. A jóság megmérhetetlen nevelő, ösztönző hatását bizonyítja
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Pestalozzi szerint a — már a csecsemő arcán felragyogó — mosoly, 
mely az anyai szeretet megnyilvánulásának nyomában fakad s már a 
csecsemőnek magasabbrendűségét, lelki életét bizonyítja. Kimutatja 
továbbá, hogy nemcsak legközvetlenebbül, de legtartósabban is a jóság 
hat a gyermek fogékony lelkére. S éppen, mivel a szeretet és jóság az 
anyában legerősebb a gyermek iránt, legelsőrangú nevelőnek az anyát 
tartja Pestalozzi. Mivel pedig ez a szeretettel és jósággal leggazdagab
ban felruházott anya a családi otthonban hathat legjobban gyermeke 
egyéniségének a kialakulására, úgy az otthon a nevelés első, alkalmas 
színtere. Ezekből következik, hogy alapvetően fontos tehát 1. az anya 
nevelése, vagyis annak nevelőtevékenységre való előkészítése, 2. az 
otthon erkölcsös, vallásos levegője, a családi élet tisztasága és szentsége.

Ez alapvető eszmék mellett végig kitűnik a levelekből, hogy a 
testi és értelmi nevelés is csak, mint az erkölcsi jellem kifejlesztésének 
alapja, fontos.

Közöl ugyan érdekes gondolatokat a testi nevelésre vonatkozóan 
is (pl. a torna nagy értéke, látszólag hiányzó erők kifejlesztése, érzék
szervek tökéletesítése szempontjából), hirdet fontos elveket az értelmi 
nevelésre vonatkozóan is (a gyermek öntevékenységének döntő szerepe 
a tanításban, érdeklődéskeltés, anyanyelv vezető szerepe, stb.), de a 
torna főfontosságát is a kedélyképzésben, az értelmi nevelés főcélját is 
a gyermek tudásvágyának, a tárgyak, iskola és tanító iránt érzett sze- 
retetének felkeltésében látja. Az érzések fejlesztésének, a lélek neme
sítésének célját tudatosan hangsúlyozza utolsó levelében, hol a nevelés 
céljáról szól az író. Ez a cél a boldogság, ami a belső és külső világ 
harmóniájában rejlik. Ezt az összhangot kell a nevelésnek eredményül 
megvalósítania. S ez összhangnak legmagasztosabb megnyilvánulása 
akkor valósul meg, mikor az ember ugyanazt a lelke mélyéről fakadó, 
fenntartásnélküli, mélységes bizalomtól áthatott szeretetet érzi Isten iránt, 
amely szeretet a kisgyermek ártatlan leikéből árad édesanyja iránt. 
Így világít rá Pestalozzi leveleinek gondolatmenete Krisztus egyik leg
mélyebb jelentőségű mondására: „Aki nem fogadja a mennyeknek 
országát, mint e kisded, az nem megyen be abba.“

A levelek közvetlen tanulságai inkább a szó szoros értelmében 
vett „kisdednevelés“ szempontjából fontosak. A szeretet, jóság, mosoly, 
lélek nemesítése, tökéletesebbé fejlesztése azonban olyan eszmék, melyek 
nélkül egyetlen pedagógus, tudományát a következő nemzedékre át
ruházó tudós sem végezhet eszmények megvalósítására törekvő jó munkát.

(Budapest) Dr. Zelenka Margit.

Hajnal Dávid: A kor iskolája. Budapest, 1929. 22. lap.
Korszakosnak mondható eredmény a VKM 48.818—1928. sz. ren

deleté, melynek értelmében a budapesti állami felső kereskedelmi iskolát 
a felső kereskedelmi iskolai tanárképző intézet gyakorló iskolájává avatta. 
Ezzel a pedagógiai szempont vonult be a kereskedelmi szakoktatásba 
és vagy amint széles látókörű szerzőnk kifejezi: „hazánk kereskedelmi
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szakoktatása véglegesen eljegyezte magát a pedagógiai tudománnyal.“ 
Ennek csak örülhetünk, de viszont ennek folyománya, hogy a kultúr- 
értékeket, illetve a nevelői célkitűzéseket is revízió alá kell venni. 
Ezt teszi szerzőnk előttünk fekvő értekezésében, Hivatkozva a mai kor 
és a mai magyarság szükségletére és támaszkodva modern pedagógusok 
(Komis, Spranger, Kerschensteiner. Weszely, Rein, stb.) véleményére, 
kifejti, hogy nem lehet többé az absztrakt, exkluzív idealizmusnál meg- 
állani, hanem el kell fogadni az utilizmus elvét is, melyet azonban nem 
szabad összetéveszteni az egocentrikus hajlammal.

A kereskedelmi iskolának a feladata ily körülmények közt nem 
lehet többé az, hogy kereskedőket neveljen, hanem oly elemeket is, 
kikben meglegyen a kezdeményezés új munkaalkalmak teremtésére: 
termelőkre és vállalkozókra, de e cél elérésére egy új tanártípusnak, a 
technikai képzettségű mérnököknek kell bevonulniok ez iskolafajba, — 
mert a kereskedelmi iskola nem magáért van, hanem kizárólag a ma
gyar gazdasági élet érdekében.

A szerző meggyőző fejtegetéséhez azért is hozzájárulhatunk, mert az 
utilizmus mellett nem feledkezik meg a nemzeti és erkölcsi értékekről. 
Helyesen mondja, hogy az iskolába bele kell vinni azt a meggyőződést, 
hogy a Szociális lelkiismeret feladata a kapitalizmus idealizálására 
törekedni.

A szerző fejtegetését élvezettel és helyesléssel olvastuk; cikkét 
szívesen ajánljuk kartársaink figyelmébe. Kár, hogy fölösen használ 
idegen szavakat.

Sz. Ö.

Térképészet. Magyar cserkész könyvei 112—13. k. Budapest, 1929.
A már általánosan ismert, kitűnő szerkesztésben megjelent cser

kész-könyvsorozathoz egy újabb értékes, a cserkészerényeket: önálló
ságot, öntevékenységet nevelő, fejlesztő kis könyv csatlakozott.

Tankönyvszerű világos, áttekinthető módon foglalja össze mindazt, 
amit a cserkésznek tudnia kell, ha a „terepet" járja.

Megtanulja belőle az alapfogalmakat, térképjeleket, tájékozódást, 
távolságmeghatározást.

Könnyen megérthető példákkal, jó rajzzal teszi konkréttá a tér
képvázlatkészítés nehéz szabályát.

A táborozás helyéről „Jelentés“ készítésre ad tanácsot, mellyel 
nemcsak az önszámonkérésre szoktatja a megfigyelő cserkészt, hanem 
önérzetét is erősíti azzal a lehetőséggel, hogy pontos jelentését felhasz
nálhatják az állandó térképhelyesbítő munkában.

Ismerteti a fontosabb, de drága műszereket. De nem veszi el a 
vidám cserkésznek a kedvét, hanem megtanítja az olcsó előállításra.

Mellékletben abc sorrendbe foglalja a térszíni alakulatok neveit. 
Van itt aztán sok, az iskolában nem tanult, de a tájnyelvből jól ismert 
elnevezés. Csak a kisebb kiemelkedés fogalmára 11 kifejezést közöl. 
Elkél a magyarázat melléjök. A földrajzi tankönyvek átvehetnének egy 
néhányat közülök.
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A Térképészet című kis könyv igazán nem engedi meg, hogy a 
cserkész mint „penészvirág a terepen, a napsütésben elhaljon."

(Budapest) Jeszenszky Ilona.

Bánlaky—Hesz—Sztrilích: Játékoskönyv. A Magyar Cserkész- 
szövetség kiadása. 1927.

Már a második, bővített és képekkel élénkített, magyarázott ki
adása jelent meg a Játékoskönyvnek.

Sík Sándor avatott tollából került előszava egyúttal programmja 
is a könyvnek. Játékszeretetre, „igazán szépen, igazán jól, cserkész
módra“ megjátszott játékra buzdítja a könyv olvasóit.

Cserkészlélek legyen a játékban és annak keresztülvivésében is. 
Neveljen önuralomra, alkalmazkodásra, igazságra, pontosságra, lelemé
nyességre, gyors észjárásra.

Ezt akarja a könyv is elérni. Van benne sok ismert, az iskolák
ban is felhasznált játék, de legtöbb a fiúcserkész számára kigondolt, 
vagy újszerű alakításban megjelent játék.

Abc sorrendbe foglalja a szabadban, a szobában rögtönzött, vagy 
előkészített játékokat, azokon kívül a különleges cserkész, megfigyelési, 
tréfás, bemutatásra alkalmas, vízi és menetelés közben felhasználható 
játékokat.

A Játékoskönyvnek örülhet a cserkészcsapat vezetőjén kívül a 
tornatanár is.

(Budapest) Jeszenszky Ilona.

Dr. Kenyeres Elemér: A gyermek beszédének fejlődése.
Szülőkre és pedagógusokra nézve értékes kis munka hagyta el ez évben 
a sajtót. Dr. Kenyeres Elemér tanítónőképző intézeti tanár fent idézett 
műve. Nagyon kiérzik belőle a gyermekét szerető szülő, a jó peda
gógus, de egyúttal a nyelvész is. A kis munka valóban arról szól, 
amit a címben igér. Még nagyobb értéket ad neki az a körülmény, 
hogy saját kisleánya beszédének a fejlődését nyutja, tehát egész terje
delmében gyakorlati megfigyeléseken alapul. A mű kis terjedelme mellett 
is rendkívül nagy anyagot foglal magában. A megfigyelések nagyon 
pontosak és finomak. Jól esik olvasni, hogy a tapasztalt tények 
megegyeznek nyelvészeinknek a nyelv fejlődésére vonatkozó újabb 
megállapításaival. Kenyeres igazolja, hogy az egyes ember nyelve 
ugyanolyan változásokon, fejlődési formákon és fokokon megy keresz
tül, mint az emberiség nyelve; az egyes ember épúgy alá van vetve 
lélek, nyelvkészség szempontjából belülről fakadó tevékenységének és 
a kívülről jövő hatásoknak, akár az emberiség ősi idők óta. „A belül
ről fakadó tevékenységnek a kívülről jövő hatásokkal való megszakítás
nélküli legmélyebb egyesülése, a két tényezőnek egymást kölcsönösen 
alakító munkája hozza létre a fejlődést.“ Mondja Kenyeres (8. o.). A 
munka végtelen szorgalomról és odaadó megfigyelésről tanúskodik. 
Szinte látjuk a pedagógust jegyzőkönyvvel, irónnal a kezében a kis
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gyermek körül, amint éveken keresztül lesi, várja a nyelvi jelenségeket 
és a fejlődést a gyermek ajkáról és a fejlődésben keresi az egyenes
vonalú előrehaladást. Látszik, hogy a szerző ennek a tanulmánynak 
szentelte azt a hét évet, amivel foglalkozik. Odaadásra, kitartásra, tárgy- 
szeretetre vall, hogy a megfigyelések pontos idejét is nyújtja egész 
napokig. A szerző körültekintését és tudatosságát bizonyítja, hogy a 
gyűjtött anyagot a grammatika rendszere szerint fogja össze és így 
mutatja ki a fejlődést. (Főnevek ragozása, igék ragozása, a szavak 
egyeztetése számban és személyben, igeidők és ígemódok, melléknevek, 
a határozók, stb., stb.) Igaz, hogy ezzel megnehezíti az olvasó áttekin
tését, amivel egységes képet alkothatna a gyerméknyelv fejlődésének 
egyes stádiumairól, amivel kiformálhatnék a haladványosságban az 
összképeket. A mű értékét emeli, hogy a nyelvi megfigyelésekhez 
lélektani megfigyelések, értelmezések fűződnek, mert hisz a kettő a 
tényekben együtt van. Helyes bölcseletet alkalmaz, ahol azonban a 
gyermek beszéde kétséget hagy maga után, ott óvatos a megállapításai
ban. A gyermek szókincséből nagyon találó rriegállapításokat von le a 
gyermek lelkének fejlettségére, illetőleg fejletlenségére vonatkozólag. 
A munka gyakorlati értékét abban látom, hogy felhívja a szülők, peda
gógusok figyelmét a gyermek nyelvének figyelésére, a megfigyelés 
számára nagyon jó nyelvszemlélettel kikrístályosított szempontokat ad, 
amennyiben rendkívül sok jó gyermekmegfígyeléssel szolgál a gyermeki 
lélek tartalmának és kifejezési formáinak a szövevényéből. Melegen 
ajánlom szülők és pedagógusok figyelmébe. Ha az ember beleéli magát 
az adathalmazba, élvezetes olvasmány.

(Szarvas) Tömörkényi Dezső.

Gulyás József: Levélíró magyarok. Sárospatak, 1926.
Hézagpótló könyv. A magyar levélirodalmat állítja egybe. A dol

gozat legnagyobb része missilis levelek, a többi a fiktiv levelek s költői 
levelek szerzőit sorolja fel. A bevezetésben arról emlékezik meg, hogy 
hazánkban a levélírás latin nyelven indult meg. Kun László 1280-ban 
latin levelet írt. A legrégibb magyar levelet 1481 körül Várday Aladár, 
Mátyás apródja írta Várday Miklós bodrogi főispánhoz.

Ezután külön sorra veszi a XVI—XIX. sz. leveleit. A XVI. szá
zadból való az első női levél 1515-ből. Magyarul leveleznek a török 
tisztek is. Kiemeli NádasdL Tamás családi levelezését, amely derűs 
kedélyességével bizonyos tekintetben előfutárja Mikes leveleinek; s hű 
képét adja a XVI. század családi életének. E századból nagyszámú 
levél kiadatlan, pedig jórészük telve van a magyar humor virágaival. 
A XVII. század leveleiben igen kedvelt a bibliai stílus. Megállapítja, 
hogy I. és II. Rákóczi György leveleiből bizonyítható, hogy az öreg 
Rákóczi György nem volt olyan vén zsugori, amilyennek festik s II. 
Rákóczi György sem volt olyan könnyelmű, amilyennek a köztudatban 
él. Jeles levélírók nagyszámban kerülnek protestáns és katholikus 
részről is. A történelem nagyjain kívül az irodalmi szereplők is Íro
gatnak leveleket. Bocskai, Bethlen., Pázmány, Teleki Mihály, Thököly,
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Sz. Molnár A. válnak ki. A XVIII. századból Kazinczy emelkedik ki 
legjobban. Különös melegséggel szól Bercsényi leveleiről. Tévedésnek 
minősíti a Révai Lexikon ama megállapítását, hogy nem művészi levél
író. Elénk, folyamatos előadásának a váratlan fordulatok elevenséget 
adnak; nyelvének numerózitása, tősgyökeres szójárása, hangulatának 
fájó melancholiája, olykor keserű humora: elsőrendű levélíróvá avatja 
őt. A XIX. század rengeteg kézirata közül igen sok kiadatlan. Kitűnő 
levélírók Tompa, Petőfi, Arany, Deák, Bajza. A levelek jelentőségét 
élénken mutatják Bajza levelei. A bezárt lélek, a hideg kritikus mint 
gyöngéd családfő nyilatkozik meg, kinek szíve csupa szeretet, csupa 
lágyság. De fontosak a levelek azért is, mert megőrzik a különböző 
korok társalgási nyelvét; sokszor pedig a korviszonyokba adnak bepillan
tást. A fiktiv, tehát el nem küldött levelek írói sorából Mikes válik ki 
legjobban. Sok a költői levél is irodalmunkban. A levélirodalom törté
netének megírására nagyfontosságú lépést tettek: Szalay, Toldy, Kulcsár, 
Takács Sándor s Thaly.

A vázlatos összeállítás komoly búvárkodás eredménye s haszonnal 
forgatható. Papp László.

Dr, Kondói Kiss—Dr. Nagy Gyula: beszámoló az 1929. évi 
budapesti és debreceni tavaszi gyorsírversenyekről.

Az egységes magyar gyorsírás könytárának 17 számú füzetéből 
megállapítható az a rendkívüli elterjedés, amit a gyorsírás azóta tett, 
amióta az egységesítés megtörtént. Az elterjedést a versenyek sikeres 
dolgozatainak száma mutatja. Amig 1916-ban 559, 1928-ban 648 
sikeres dolgozat volt, addig ezen az 1929-es versenyen 1716. — A 
győri, szegedi, debreceni és budapesti versenyeken összesen 3436 dol
gozat ütütte meg a kívánt mértéket. E nagyszerű tömegeredmény mel
lett ki kell emelnünk a legmagasabb fokú 300,350,400 szótagos rekord 
teljesítményeket, s különösen azt a tényt, hogy e legmagasabb fokokon 
(350) középiskolai tanulók is írtak. Magyarország legjobb gyorsírója 
(400 szótag), aki már hetedszer nyerte el a bajnoki címet, Nemes Zol
tán országgyűlési gyorsíró. A diákgyorsíróbajnok 350 szótagos verse
nyén lett első: Fodor Antal makói VII. gimnazista.

A beszámoló összeállítja a részleletes versenyeredményeket s 
felsorolja a pénz-, könyv- és oklevéljutaimakat. Közli Pnky Endre, dr, 
Träger Ernő kormánybiztos, Vikár Béla és dr. Téglás Géza beszédeit, 
amelyek a versenyek megnyitásakor s bezárásakor hangzottak el.

Papp László.

Sven Hédin: Belső Ázsia küszöbén. (1890—1891.) Világjárók: 
utazások és kalandok. Fordította és bevezette Halász Gyula. 3í  képpel, 
1 térképpel. Franklin Társulat. Budapest.

Hedint nem kell már bemutatni a magyar olvasóközönségnek, 
mert nagyon sok munkája megjelent már magyarul. Ez a munkája még 
a múlt századból való, amikor még csak elején volt a világhírnek és 
dicsőségnek. Nem adják azt olyan könnyen. A Körösi Csornák lelke-



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE144

sedése élt benne is. Amikor Nordenskiöld példáján fellelkesült és el
határozta, hogy ázsiai utazóvá lesz, öntudatosan készült a kutatói 
pályára. Télen nyitott ablaknál, fűtetlen szobában alszik, szoktatja 
magát az éhség elviseléséhez. Utána a véletlen szerencse házitanítóvá 
teszi egy svéd családnál, amely a Kaspi-tó mellett, Baku közelében, 
Balahami-ban lakott. Tanítványával latinul és franciául beszél, tanítványa 
atyját angolra tarítja, miközben ő maga oroszul, tatárul, perzsául, 
törökül tanul. Orvos szeretne lenni, de mégis geológiára iratkozik be 
a stockholmi egyetemen (1886), majd Berlinbe megy Richthofenhez, a 
nagy ázsiai utazóhoz. Richthofen ösztönzésére kezd Tibettel foglalkozni.

Ebben a művében elvezet bennünket Szamarkandba, Timur Lenk 
városába, ahova az oroszok már 1890-ben kiépítették a vasutat a Kaspi- 
tó keleti partjáról Mérvén és Bokharán keresztül. Szamarkand híre, 
neve, régi dicsősége izgatta az európai tudósok, geográfusok és törté
nészek képzeletvilágát. Megfordult ott Vámbéry is. Hédin és Vámbéry 
tudósításaiból tiszta képet kaptak róla az európai szakemberek. Timur 
Lenk igazi arcát csak így lehet megismerni. Kegyetlen, zsarnok, de 
nagyerejű, vitéz és nagylelkű ember is. A magá korában és a maga 
népe között szokatlanul felvilágosodott és tehetséges volt. Ismerte a 
Koránt, de Hafiz dalait is. Háborúit és viselt dolgait ő maga is meg
írta egy hatalmas munkában. Ellentétben a durva, félvad Dzsingisz 
khánnal, Timur képzett és felvilágosodott uralkodó volt. Az ő idejében 
150.000 lakója volt Szamarkandnak, mig ma 40.000 felé jár lakóinak 
száma. A város jórésze Timur idejében kívül esett a falakon, külváro
sok, gyümölcsösök és szőlők egész öve vette körül a várost. A falakon 
belül emelkedett a tulajdonképpeni város pompázó épületeivel. Már 
akkor meg volt minden árucikknek a maga határozott bazár-utcája. 
Jelentékeny kereskedelme volt Orosz- és Tatárországgal (vászon, prém), 
Kínával (selyem, pézsma, rubin, gyémánt, gyöngy, rebarbara) és Indiával 
(fűszer). Az „Ehség-steppén" át Taskendbe kerül, majd a kava-kirgizek 
földjén át a Tién-san havasait keresi fel. Bemerészkedik Kínába is, 
hisz' álmainak vágya Kina, a titokzatos, az elzárt ország, amerre még 
nem járt fehér ember. Erőgyüjtő út ez számára, amikor Kasgarba, 
Kargár vidékén kóborol. Nem volt ez hiábavaló út, mert megedzette 
Hedint. Olyan tapasztalatokra tett szert, amelyek nélkül későbbi útjaira 
aligha vállalkozhatott volna.

Geográfuson kívül más szakember is tanulhat Hédin művéből. 
Helyettesítési órákon pedig pompás segédkönyv, mivel semmi sincs 
benne, amit erkölcsileg, vallásilag kifogásolhatnánk, ami természetes is 
egy nagy tudós munkájában. Horváth Károly.

Az  országos ág, hítv. ev. tanáregesület XII. évkönyve az 
1927 —28., 1928—29., 1929—30. évekről. Szerkesztette : Dr. Szelényi 
Ödön titkár. Borbély Gy. könyvnyomdája, Mezőtúr. 1930. (8-r., 24 1.)

A fenti címen a magyar ág. hitv. ev. tanárok három isk. évre 
terjedő egyesületi életének és munkásságának rövid ismertetését kapjuk.

A XII. évkönyv is igazolja az Orsz. Ág. hitv, ev. Tanáregyesület
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működéséhez fűzött reményünket. Az egyesület ugyanis a kartársi ér
zés ápolása és a szellemi kapcsok szorosabbra fűzése érdekében a 
régi lelkes igyekezettel folytatja munkásságát. Midjárt az évkönyv első 
közleménye is a kartársi megbecsülésnek ad méltó kifejezést. Ebben 
Szlávik Mátyás dr. Csengey Gusztáv Eperjesen címmel a kiválú költő 
és tanár rokonszenves egyéniségét rajzolja meg. Kegyeletes megemlé
kezésének hátteréből rendre kibontakoznak az eperjesi kollégium régi 
tudós és nevelő tanári karának a tiszteletreméltó alakjai is, akik a 
80-as évektől kezdve voltak díszei az ősi kollégiumnak. Szlávik tolla 
nyomán ezeknek a társaságából emelkedik ki a protestáns szellemi 
világ egyik legeredetibb egyénisége, Csengey, aki késő öregségében 
kénytelen otthagyni az eperjesi kedves Alma Matert és Miskolcra 
menekülni, A 80 éves, ideális lelkű profeszornak itt első dolga, hogy 
Nemzeti küzdelmünk történeté-ről lelkes előadásokat tartson a jogaka
démián.

Az egyesület tagjainak hivatásszerű mukásságáról két cikben ka
punk Ízelítőt. Lövik Kálmán Az angol nyelv a magyar középiskolában 
c. cikke a modern nyelvek középiskolai tanításának fontosságát fejte
geti és útmutatást nyújt, miként lehet a gyakorlati szempont megóvása 
mellett az angol szellem nagy irodalmi alkotásainak hatását is megérez- 
tetní az ifúsággal. Horvát Károly dr. érdekesen ismerteti Gazdasági 
Középiskoláink-at. Ezeknek szerepét Trianon és a magyar nemzet bol
dogulása szempontjából is nagyjelentőségűnek vallja.

Az értekezéseket az egyesület Vallástani Szakosztályának 1926— 
29. évi működésről szóló jelentése követi. A szakostály elnöke, Reif 
Pál a szakosztály sokoldalú munkásságáról számol be. Ennek során 
kiemeli a szakosztály szabályrendelet-tervezeteit és tantervi munká
latait.

Az egyesület 1927. évi jubiláris közgyűlésének jegyzőkönyve 
megemlékszik többek között a gyűlésen elhangzott előadásokról is. 
Ezek a következők voltak: Szigethy Lajos dr.: A szép mint az iskolai 
élet középpontja; Klanicay Sándor: A modern internátusi nevelés; 
Vietórisz József dr.: Régi céljaink, új eszközeink. A jegyzőkönyv 
hivatkozik még Szelényi Ödön dr. titkárnak az egyesület jubiláris 
évéről szóló jelentésére, amely az egyesület keletkezésére és eddigi 
életének a történetére is kiterjeszkedett. A közgyűlés kezdeményező 
lépést tett a nagy magyar fiozófus, Böhm Károly emlékének megörökí
tésére és tiszteleti tagjául választotta Schneller István dr.-t. Az 1928. 
november 14-én megtarott közgyűlés jegyzőkönyve szerint Rell Lajos 
dr. Benka Gyula emlékét idézte, Szelényi Ödön dr. pedig a Klebels- 
berg Kunó gróftól fölvetett neonacionálízmusról elmélkedett. Ezen a 
gyűlésen adták elő említett értekezéseiket Lövik Kálmán és Horváth 
Károly dr. [Az évkönyv közleményeit az Orsz. Ág. hitv. ev. Tanár- 
egyesület vezetőségének és tagjainak névsora fejezi be. Az összesített 
kimutatás szerint az egyesületnek 7 alapító és 230 rendes tagja van.

Barcsai Károly.
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Külföldi lapszemle.
Die evangelische Pädagogik 1929. évi V. füzetében két cikk 

is foglalkozik az ev. nevelés kérdésével. Fr. Delekat abból indul ki, 
hogy csak a világháború után eszmélt a német ev. társadalom arra, 
hogy az ev. nevelés nem azonos az ev. vallástan oktatásával. Majd 
rámutat a fogalom nehézségére. Szoros különbséget tesz nevelés és ki
képzés között és kimutatja, hogy eddig a vallástanítás tisztán a kikép
zés céljait szolgálta, nem pedig azt, ami tulajdonkép hivatása: a hit 
felkeltését. A nevelésben mindig arról van szó, hogyan keletkezik az 
emberben a jóhoz való akarat? Az ev. nevelés ebbe a körbe tartozik, 
tehát lényegét nem szabad kizárólag a képzés és iskola problémájának 
tekinteni. Mert az ev. iskola problémája az ev. nevelés kérdésének 
csak egyik részletprogrammja. A fő, hogy meg kell változtatnunk 
a szellemét és ethosát annak a közösségnek, melyben élünk. El 
kell ejteni az ész autonómiájának és a szabad autonom személyiség 
tézisét. Ezzel szemben az ev. keresztyénség a bűn, m. p. úgy az 
individuális, mint a kollektiv bűn jelentőségét hangsúlyozza. Ezen az 
úton rejlenek az ev. pedagógia tudományos feladatai. Ev. nevelés iga
zában azt jelenti, hogy mindenki, aki nevelői feladatot végez, hitéből 
kifolyólag felfogja azt a titkot, mely által az ember nevelővé lesz. Ez 
pedig a szeretet, mely által az egyik a másikat a csüggedésből a hithez, 
az egyedüllétből a közösséghez vezeti, Delekattal polemizál H. Schwartz 
a „Pädag. Lexikon" szerkesztőjének a cikke. Elveti Delekatnak a 
nevelésről és kiképzésről adott definícióját. A nevelést tágabb értelem
ben kell szerinte venni és akkor ev. nevelésen az ev. ifjúságnak ev. 
szellemben vezetett nevelése értendő, mely a képzést is magában 
foglalja. De a vallásos-erkölcsi képzés elsősorban mint az érzület kép
zése fogandó fel. Ha az evangéliumról, mint a nevelés tartalmáról 
beszélnek, nem lehet rajta mást érteni, mint bizonyos tan-, azaz képző
tartalmat. De a nevelés körében az evangélium mindent felülmúló érté
két oly közel hozzuk az ifjúság leikéhez, hogy képes legyen érzületi 
erői közé fölvenni és magában megőrizni, mint szellemi énjének leg
jobb részét. (Bővebben szól e fontos kérdésről szerző a Päd. Lexikon 
I. kötetében). Az 1929. évi 6-ik füzetében 0. Stählin a német ifjúsági 
mozgalom és nevelés viszonyát vizsgálja. Rámutat az ifjúság túlzásaira, 
az iskola ellen intézett igazságtalan támadásaira, de viszont kiemeli 
azt is, hogy azért volt hatással az ifjúsági mozgalom az iskolára is.
0. Hanse az Orberlin jubileummal kapcsolatban az ev. kisded-peda
gógiáról értekezett. Méltatja a nagyszerű elszászi ev. lelkész (f 1826.) 
érdemeit, rámutat arra, hogy Elszászból a kísdednevelés, melyet 0. 
Hanse jobb kezével Schepler Luicióval oly sikerrel végzett, Baden és 
Wíirttembergbe is eljutott. Poroszországban Fliedner Tivadar által talált 
utánzást és kibővítést. Csak később kezdődik Frőbel hatása. Végül 

v kifejti a szerző, hogy az ev. kisdednevelésnek ma is hivatása van. Az 
1930. évfolyam I. füzetében M. Schmiedt a vallásos élmény és „átéletés"



kérdésének múltjával és jelenével foglalkozik és kimutatja, hogy az ú. n. 
dialektikai teológia (Barth!) nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a mai 
valláspedagógiából e fogalmat meglehetősen elhagyják vagy jóval kriti
kusabb szemmel nézik. W. Knevels a mai német lírából vett tanul
ságos példákon mutatja be a valláshoz való visszatérést abból az állás
pontból, melyet a költők a gyermekhittel szemben elfoglalnak; vagy 
visszasóvárogják saját gyermekségük hitét, vagy más gyermek hitén 
igyekeznek felemelkedni. Szelényi Ödön.
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Megjegyzések.
1. „Még egyszer“ az ismétlő éretségi. És még valami. A

kérdés tulajndonképen teljesen elveszítette jelentőségét, mihelyt az új 
utasítás-tervezet a javítón kétszer bukott tanúlót ismétlő teljes érettsé
gire engedi. Ez a minisztérium törvényes jogának, — saját rendeletéit 
módosíthatja, a törvényt magyarázza, — kétségen felül álló érvényesí
tése. De leveleket kaptam, melyek közül némelyik a törvénymagyará
zat helyességét vitatja, másik az érettségi színvonalát félti. Illendőnek, 
sőt kötelezőnek tartom a válaszolást.

A törvényt (1883: XXX.  t.-c. 27. §.) a Lukács-féle utasítás, te
hát miniszteri rendelet szorította meg e vonatkozásban. Csak elismerés 
illetheti az egyest, vagy minisztériumot, ha jobb belátását újabb rende
lettel érvényre emeli. Csak felülemelkedni tudás, bölcseség jele consi
lium in melius mutare. Az a „még egyszer“ csak a javító vizsgára 
vonatkozik a törvényben. Ezt hangsúlyozni kellett, mert szokatlan volt, 
a javítót kétszer megengedni. A  régibb utasításban még az is ott állott, 
hogy „és utoljára“. Ez elkopott az 1905-iki utasításban, mert elég 
világos volt a „még egyszer“ is. A zavar onnan volt, hogy tényleg 
semmi további intézkedés nem történt, hogy mi legyen vele. Igaz, hogy 
ellene sem. Ha az! vizsgáljuk, hogy mit rendel a törvény, akkor a 
Lukács-féle magyarázat lehet a helyes. Ha azt nézzük, hogy mit nem
űit a törvény, csak az újabb álláspont állhat meg.

Fontosabb volna most már az, hogy a készülő új utasítás ne 
csak kizárja a kétféle magyarázatot, hanem egyszerűsítse is a kérdést. 
Ne engedje meg a kétszeri javítást az érettséginél sem. Nem 
kell ehhez talán még novelláris módosítás sem: hiszen az 1883: XXX.  
t.-c. igen sok paragrafusát törölte az idő. Ezt sem siratná senki. Az 
osztály vizsgái analógia legyen ennél is útmutató: megbukott egy 
tárgyból, javíthat egyszer. Ha a javító nem sikerül, ismételheti a tel
jes vizsgálatot: írásbelit, szóbelit. Ha újból megbukik, egyből, ismét 
javíthat egyszer. Ha ekkor sem sikerül, — többé nem érettségizhet. Még 
akkor sem, ha újból beiratkozik a nyolcadik osztályba s újból tesz 
osztályvizsgát, önként.

Ezzel egyszerűbbé válnék az eset és egy vizsgával kevesebb a



lehetőség. Mert az 5 vizsgától félti egyik levéliróm az érettségi szín
vonalát. Hát bizony, ezt a színvonalat erősen veszélyezteti sok min
den. Ezek közt elsősorban a második javító. Akinek volt ilyen esete, 
annak furcsa tapasztalatai lehetnek. Mert elbukni az írásbelin, vagy a 
szóbelin több tárgyból, ez ellen nincs és nem is lehet okkal zúgolódni. 
De egy tárgy miatt esni el az érettségitől, ez nemcsak az érdekelt
nél, hanem a könnyen hangolódó közönség körében is súlyos eset. 
Érzi ezt az érettségiző bizottság is. Ügy meglágyúlnak a szivek, hogy 
a semmit is valaminek nézik. Ez aztán az, ami rontja a színvonalat. 
A már úgyis szörnyen alacsony decemberi színvonalat. Nos, törlendő 
a második javító, veszélyestől, színvonalastól, decemberi vizsgástól.

De legyen szabad egyidejűleg más zavartokozó mozzanatokra is 
felhívni a figyelmet, hogy a készülő új utasítás esetleg azokban is 
intézkedjék.

Csak hármat említek meg most. Az egyik a kormányképviselő 
hatásköre az autonom érettségin. A  kormány a saját (v. rendelkezése 
alatt álló) iskolákhoz elnököt kőid az érettségire. Sokszor összekava- 
rodik az elnök hatásköre a kormány képviselőével. Holott igen nagy 
a külömbség. Az a kiküldött elnök intézkedik, vezet, irányit, dönt. A  
kormány képviselőnek intézkedési joga nincs, csak ellenőrzést gyako
rol, hogy a törvények és utasítások megtartatnak-e ? Hogy kérdezési 
és szavazati joga van, már az is több, mint az autonómia fogalma 
megtűr. De még bele ma gyár ázható abba, hogy ellenőriz. Ha szavazata 
szembenáll a többségével, vagy éppen az egész bizottságéval, ebből ne 
következhessék semmi más, csak az, hogy a többség szavazata dönt. 
Ellenben olyasmi, hogy ezért jegyzőkönyvbe vételt kérhet, hogy az 
érettségi bizonyítvány visszatartását kívánhatja, hogy ebből vizsgálat tá
madhat: ennek a lehetősége is legyen kizárva. Ha a törvény vagy 
utasítás meg nem tartása címén van kifogása, magától értetődik. De 
a törvényes formák közt megtartott érettségi felelet értékelése, legyen 
csak a többségé.

A  másik a görög kiegészítő érettségi kérdése. Sok iskolánál az 
a gyakorlat volt, hogy aki soha nem tanult görögöt, jelentkezett érett
ségire a görögből, oda engedték s több-kevesebb sikerrel fordított pár 
sort, megkapta a görög érettségit. Soha egy sor írásbelit nem irt. 
Osztályvizsgája sem volt belőle. Hiába van ott az érettségire jelentkezés 
feltételei közt, hogy osztályvizsgát tett, — a görögből nem kellett. A  
szabályzatok nem szóltak ez esetről. A görög kiegészítő érettségi minta 
csak arról szólt, hogy az illető a többi tárgyból hol szerzett érettségit. 
De, hogy van-e neki osztályvizsgája, arról nem tud. Szerény felfogásom 
szerint az új Utasításban erről is intézkedésnek kell lenni. Kiegészítő 
érettségi vizsgálatra csak sikeres osztályvizsgai érdemjeggyel lehet 
jelentkezni. Hogy különbözeti osztályvizsgával szerzi-e meg, az nem 
fontos. Csak legyen ebből is, mint minden érettségi tárgyból, osztály
vizsgája. Ezt az érettségi szó, az érettségi hagyománya, az érettségi 
komolysága és a görög, mint tárgy és tudomány, megköveteli. Végre 
is nem kötelező. De ha akar valaki görög érettségit, szolgáljon is érte, 
legyen érdemes rá.
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Végül a harmadik: a mennyiségtani írásbeli. Évtizedek óta 
veszélyezteti az érettségi színvonalát. Hány érettségizett egyén van 
olyan, akinek lelkét nem terheli a mennyiségtani írásbeli körül több 
vagy kevesebb árnyék? A tanügy munkásai ismerik értékét. A közön
ség körében olcsó élcek tárgya. Derűs emlékek fűződnek hozzá. A 
szóbelinél ott az ellenőrzés: az egész bizottság látja, hallja. A felelet 
értékelése nem bizonytalan érdemet jutalmaz. Ha aggályos, újabb 
kérdést kaphat: elnöktől, kormányképviselőtől, szaktanártól. A gyanú 
nem ólálkodik körülötte. A szóbeli felelet: komoly, értékelhető, erkölcsi 
tény. Nem jött-e el még annak ideje, hogy az írásbelit a mennyiség- 
tanból törüljük? Az új Utasítás várható szerencsés utasításai között 
hátha ott lesz az is ? Nagy etikai nyereség volna! E. I.

2. Melyik az a tantárgy, melyhez mindenki ért? Furcsa 
kérdés, de felvethető s a példák igazolják, hogy fel is kell vetni.

Csokonai egyszer (azt tartja a mende-monda) egyik professzorá
nak azt akarta bebizonyítani, hogy Debrecenben mindenki doktor. Fel
kötötte az álfái s fogfájást színlelve elindult hazulról. Mire a városon 
végig ment, pár száz ember kérdezősködött a baja felől s ugyanannyi 
is kommendált rá orvosságot.

Ez analógiából indulva ki, fel lehet vetni a kérdést: melyik hát 
az a tárgy, amelyhez mindenki ért?

Azt mondhatjuk: a magyar nyelv és irodalom. Helyes írással, 
nyelvtannal már az azóta önállóvá lett elemiben is foglalkoztatták a 
növendékeket; a középiskola megtoldotta ezt holmi stilisztikával, 
rethorikával, poétikával. Olvasni pedig részint érdeklődésből, részint 
unaloműzésből a legtöbb ember szokott. Pláne Jókait, Mikszáthot, 
Petőfit, Adyt jobban ismeri még talán a magyar tanárnál is, különösen 
ha az nem a mesével, hanem a mű nyelvi részével foglalkozik. Éppen 
ezért mindenki feljogosítva érzi magát a magyar tanításhoz hozzá
szólom (esetleg bírálatot is mondani róla).

Pedig milyen nehéz magyarul tanítani! A magyar tanárnak 
érteni kell csaknem minden tárgyhoz (főleg a történelemhez). Hiszen 
az olvasókönyvek sokszor fizikai olvasmányokat is tartalmaznak (pl. 
Magyar géniusz a tudomány szolgálatában). Egy-egy szónoki beszéd 
a történelmi események rugóinak legteljesebb ismeretét kívánja. Hege
dűs Lóránt legutóbb azt bizonyítgatta, hogy Voinovich Arany élet
rajzának egy „rügy“-es hasonlata a természettudomány hiányos isme
retéről tanúskodik. A költők sok-sok célzása (pl. Berzsenyi, Mint 
Magellán gá lyá i... Mint az éjekbe merült Aetnának az adja virányos 
stb.) a földrajzi ismereteket sürgeti. Aranynál a „visszaperdül, mint a 
gyűrű“ kifejezés bizonyos gyűrűvel való játékra céloz. És így tovább.

Ehhez járul még a növendékek nagyszáma mellett a különböző 
tehetség, hiányos képzettség az öncélúvá lett elemiből felkerültek közt 
a helyesírás s a fogalmazás terén (e téren később is nagy a hiány). 
Továbbá az osztályok létszámában való folytonos hullámzás. (Pl. a 
mostan általam tanított VII. osztály 47 tagja közül 27 jött csak első-
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bői fel, a 68-ból, többi úgy jött hozzá). Úgy hogy bizonyos olvasmá
nyokat nem olvastak, költőket nem ismernek, más verseket tudnak, 
így megesett érettségi vizsgán, hogy más verseket kérdezett az elnök, 
másokat sürgetett a kormányképviselő s másokat tudtak a növendékek. 
A javító vizsgákon sok növendéket a helyesírásból irásbelileg is meg- 
kellene vizsgálni, de ilyen vizsga nincs.

Az érettségi főtárgya a magyar. Ebből a szempontból is, meg 
abból, hogy a vizsgán résztvevők mindenike ért a magyarhoz, nehe
zebbé teszi a magyar tanár helyzetét a többi tanáréval szemben. 
Az osztálybeli dolgozatok javítása is nagy munkát ró rá. Én a VII. 
osztályban 4—5 dolgozatnál 1 óra alatt nem igen tudok átnézni többet. 
Ez 48-as létszámnál havi 12 óra, tehát heti 3 óra, ami nincs bele
számítva a magyar heti 3 órájába. Ha meg akar felelni a magyar 
tanár hivatásának, folyton olvasni és tanulnia kell. Hiába olvasta el 
Kemény 1—2 regényét, mikor újra tanítja, újra el kell olvasni, 
főleg, ha növendékein könnyíteni akar. Arra is készen kell lenni, hogy 
a verseket is újra meg kell tanulnia, hogy szégyenben ne maradjon.

Mert a magyarhoz mindenki ért! Gulyás József.

Egyházi és iskolai hírek.
Az ORTE csurgói közgyűléséről. Amint jeleztük már februári szám unkban, 

az ORTE közgyűlése az idén, június 6-án, pünköst előtti pénteken lesz Csurgón. 
A közgyűlésre a jelentkezéseket május 20-ig bezárólag feltétlenül el kell küldeni a 
csurgói reálgimnázium igazgatóságához. Külön meghívókat ez évben nem bocsát ki 
a központi igazgatóság, hanem  a még szükséges tudnivalókat itt, a Szemle h asáb 
jain fogja közölni. A részletes programm a februári számban olvasható. Ehhez most 
kiegészítésül közöljük, hogy a tartandó előadások végleges m egállapítása folya
m atban van. A központ két előadót jelölt ki, akikhez harm adikul egy csurgói kar
társ fog csatlakozni. Az előadások címét és tárgyát a  m ájusi szám ban fogjuk közölni.

Szerkesztőbizottságunk március hó 29-én S. Szabó József elnöklete alatt 
ülést tartott Budapesten, amelyen lapunk szellemi és anyagi ügyeit alaposan meg
tárgyalta. Sajnálattal vette tudomásul, hogy a ref. tanáregyesület am a kérését, hogy 
a Szemle anyagi biztosítása végett a  középiskolai tanulóktól évi 50 fillér szedessék, 
csak két egyházkerület fogadta el, a dunántúli nem foglalt ez ügyben határozott 
állást, a dunam elléki pedig elvileg ellene van. A bizottság a ref. tanáregyesület 
útján újra felkérni kívánja a konventet a fenti kérés teljesítésére, mert a Prot. T an
ügyi Szemle szilárd anyagi m egalapozását csak ez alapon reméli. A könyvismer
tetésekre vonatkozólag azt kívánja bizottság, hogy elsősorban pedagógiai művek 
ismertetendők, de protestáns tanárok m ás irányú munkái is megemlítendők. Az 
ismertetések lehetőleg rövidre szabandók, pl. 10 ívnyi m unka 1 nyomatott oldalon, 
ennél terjedelmesebb 2—3 oldalon ismertethető, ezt a határt csak idegen nyelvű 
pedagógiai műveknél s különösen nagy jelentőségű művek ismertetésénél szabad 
átlépni.



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 151

I g a z á n  s e n k i fia , a k i á r v a ?  J é z u s é  s e m ? !  A z  e g y h á z é  s e m ? ! . . .  — M é rt n em  

te r je s z t i  a k k o r  a z  á r v a b é ly e g e t?

A  pécsi egyetem jog- és államtudományi kara márciusban meleg ünneplésben 
részesítette Kérészy Zoltán professzort abból az alkalomból, hogy 40 éve múlt, hogy 
első közszolgálati esküjét letette. Kérészy a debreceni jogakadémián kezdte meg a 
működését, a kassai jogakadémián folytatta, 1914. év óta pedig a pozsonyi (ma 
pécsi) egyetem ny. rendes tanára.

Az eperjesi ev. kollégiumi Diákszövetség elhatározta, hogy a 90-ik élet
évét betöltött Ludmann Ottó emlékét megörökíti egy „Ludmann Ottó emlékalapítvány“ 
létesítésével. Célja az eperjesi kollégiumnak Miskolcra átmentett jogakadémiája és 
tanítóképzője jó magaviseletű, jó előmenetelű és Magyarországhoz ragaszkodó 
hallgatóinak, illetve növendékeinek mcgjutalmazása.

Tagtársaink figyelmét előre felhívjuk a most készülő M a g y a r  P e d a g ó g ia i  

L e x ik o n -ra, melyet Kornis Gy. és Fináczy Ernő egyet, professzorok közreműködésével 
Kemény Ferenc főigazgató szerkeszt és mely 1931-ben kerül ki egy hatalmas kötetben 
a sajtó alól.

Seregszemle. Szeged, Debrecen, Pécs, Sopron, Miskolc, Kecskemét, Sáros
patak, Pópa, Keszthely, Magyaróvár egyetemi és főiskolai ifjúsága szeregszemlére 
gyülekezett össze Budapesten 1930. évi március hó 14—16-án a MEFHOSz 10 éves 
jubileuma alkalmából. — A magyar főiskolai ifjúság eme tömörülését csak nagy 
örömmel üdvözölhetjük. Eger bizonyára csak véletlenül maradt ki ?

Terhére van az árvabélyegakciót adminisztrálni? A saját gyermekei is 
terhére vannak?

a volt pozsonyi ev. líceum tanára, majd 1905-től 
1927-ig igazgatója 73 éves korában Pozsonyban 

meghalt. Nagymagyarország ev. tanári rendjének dísze volt, aki vészen-viharon 
át vezette a reá bízott intézetet és eredeti elveiből, meggyőződéséből nem engedett. 
Áldás emlékére I

kelenföldi ev. lelkész, volt budai vallástanár, 47 éves 
koréban hosszú szenvedés után meghalt. Kiváló szervező 

tehetség, kimagasló szónok, képzett teológus és férfias jellem volt. Temetése április 
3-án ment végbe és impozáns megnyilvánulása volt hívei nagy szereidének. Az 
igaz emléke áldott!

Új egyetemi tanár. A kormányzó a közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
Mályusz Elemér orsz. levéltárnokot a szegedi egyetem magyar történeti tanszékére 
nyilv. rendkívüli tanárrá nevezte ki.

A z  á r v a b é ly e g a k c ió v a l  is  á ld o z a to t  h o z u n k  a  g y e r m e k e in k é r t?  M ily e n  á ld o z a to t  
h o z o t t  J é z u s  a z  ö  g y e r m e k e ié r t!

Szűcs Gábor

Hirschmann Nándor
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„Az állami nyugdíjtörvény magyarázata“ c. munkámnak teljesen átdolgozott 
és gazdagon kibővített új kiadása sajtó alatt áll. Tartalmazza rendszerbe foglalva 
az összes érvényes jogszabályokat, rendeleteket, elvi határozatokat, döntvényeket, 
bírói ítéleteket, miniszteri nyilatkozatokat s azonkívül sok száz értékes magyarázatot, 
jegyzetet. Feltárja a mai jogállapotot, kimerítően ismerteti a katonai szolgálatok 
mikénti számítására, a hadiévekre, a nyugdíjnak külföldön való élvezhetésére, az 
egyetemi tanárokra, főispánokra, a képviselővé választott közalkalmazottakra, a 
menekültekre, a nem állami tanszemélyzetre, a járulékokra, a panaszjogra stb. stb. 
vonatkozó összes jogszabályokat, az iskolafenntartókat érdeklő tudnivalókat. Fel
ölel igen sok rokon kérdést. (Rendelkezési állapot, betegség, szabadság stb.) Külö
nösen behatóan foglalkozik az állami és nem állami tanszemélyzet ügyeivel. Közre
adja az állami és nem állami tanítóknak az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézetből való 
kivételére és az 1912 : LXV. t--c., illetve az 1914 : XXXVI. t.-c. alá helyezésére vonat
kozó törvényt, az ezzel kapcsolatos rendeleteket, határozatokat, bírói ítéleteket. 
Betűrendes mutató több mint 3000 vezérszóval. E rendkívül gazdag tartalmú vaskos 
kötet megbízható tanácsadója minden hivatalfőnöknek, iskolafenntartónak, iskola
széki elnöknek, iskolaigazgatónak, nemkülönben a jogvédelmet kereső alkalma
zottaknak, nyugdíjasoknak, özvegyeknek. A mű bolti ára 45 pengő lesz. Azok 
száméra, akik már most megrendelik és a pénzt legkésőbb január végéig befizetik, 
kedvezményes ára 40 P, D r .  R iib le in  R ic h a r d .

Az evangélikus tanáregyesület pénztárába 1930. évi február hó 4-től már
cius hó 28-ig a következő összegek érkeztek:

I. T a n u ló k  u tá n i já r u lé k  az 1929—30. tanévre: Soproni líceum 114'40 pengő.
II. T a g d íja k :  Vitéz Réz Henrik (1929-re) 4, Vozáry Miksa (1930-ra) 4, Szelényi 

Gusztáv (1930-ra) 4, a soproni líceum tanári testületének 11 tagja (1930-ra) összesen 
44 pengő,

I I I . S á n th a  K á r o ly  s ír e m lé k é r e : Ev. tanáregyesület 10, budapesti ev. leány
kollégium felső osztályos önképzőköre 3, alsó osztályos önképzőköre 2, gyám
intézete 5 pengő. L o s o n c z i  Z o ltá n  pénztáros.

Az Országos Ref. Tanáregyesületbe 1930. évi február hó 23-tól április hó 
1-ig a következők díjakat küldték be:

I. T a g d íjr a :  Fröhlich Pál Szeged 6, Bernáth Lajos Dunaharaszti 8, Muzsi 
János Hódmezővásárhely 6, Ecsedi István Debrecen 6, Szathmári Ákos Debrecen 6, 
B. Papp István Budapest 1904, Baár Madas 14 tag 84, Kunszentmiklós 72 pengő.

II. T G y N A - r a :  Kiskunhalas 17 92, Hajdúböszörmény polg. 232 96 pengő.
III. P r o t  T a n ü g y i S z e m lé r e :  Kunszentmiklós 50 pengő.

J a k u c s  I s tv á n  pénztárnok.



Új könyvek,

Lux Gyula: A modern-nyelvi olvasmány és a „Kultúrkunde" kér
dése. Budapest, 1929.

Losonczi Zoltán: Lehr Albert emléke. Mezőtúr, 1930.

Szép Ernő: A Hortobágy. Singer és Volfner. Budapest.
E. Szelényi: Schnepfenthal und Ungarn. Gotha, 1930.

Pompéry Aurél: lrányzatos-e a magyar protestáns történetírás? 
Budapest, 1930.

Dr. V. Stekel: Üzenet az anyáknak. I. Kisgyermekkor. II. Olvadáskor 
és az első iskolaévek. III. Serdülő kor és az érettség kora. For
dította: Dr. Gartner Pál. Budapest. Novák Rudolf.

Kötöző: a miskolci jogászifjúság kiadványa a trianoni menekülés 10 
éves fordulójára. Miskolc, 1930.

A Líteratura Almanachja. 1930. Budapest. Lantos.
Barcsai Károly: A magyar nemzet történelmének, alkotmányának és 

az állampolgári ismereteknek tanítása. Győr, 1930.
A. C. Borotvay—N agy: L.évolution de l'enseignement commerciale 

Paris, 1930.

lapunk kiadóhivatalában a Protestáns Szemle 1899 —1929, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1908—1929, a Debreceni Protes- 
táns Lap 1915-1929, a Kálvinista Szemle 1920-1923, a Protestáns 

Árvaházi Kaptár 1898—1919. évfolyamai.



Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“ 

könyvesboltban Budapest, IV., Múzeum-kőrút 21.
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Ev. részről: dr. Böhm Dezső, dr. Mohr Győző, dr. Szigethy Lajos. 

Megjelenik évenként 10 füzetben.
Előfizetési díj egész évre 6 P. Egyes szám ára 1 P.

A z ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

Kéziratok a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), vagy a felelős szerkesztőhöz 
(Budapest, IV., Veres Pálné utca 367) küldendők; könyvek és 
cserepéldányok a felelős szerkesztő címére.

Kiadóhivatal: Fejér Lajos Mezőtúr, ahová az előfizetési dijak és 
reklamációk küldendők; a tanárkari és fenntartótestületi járulékok 
azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók.

T a r t a l o m .
Az új érettségi utasítás. Dr. Dóczi Imre, vitéz dr. Bessenyei Lajos 153 
Új tanterv kell. Borsos Károly — — — — 157
Uj reform átus középiskolai tanterv. Nagy Miklós — — 160
A fizika helye a reálgimnázium tantervében. Kilczer Gyula 163 
A sárospataki iskola a 16. században. Dr. Zoványi Jenő. — 167
Hazai és külföldi irodalom.

A kritika berkeiből. 176. — Gömöry János: Bánó Miklós ifjúsága. 
179. — Sztehló Kornél: A Budai Ág. Hitv. Evangélikus Egyház 
Története 1821—1918-ig. 180. — Faragó Bálint: A mezőtúri refor
mátus gymnasiummal kapcsolatos esetek. 181. — Lux Gyula: A 
modem nyelvi olvasmány és a „Kulturkunde" kérdése. 182. — j 
Hajnal Dávid: A grammatika szerepe az idegen nyelvek tanításában. 
182. — Győri Vilmos: A polgári iskola gondolatának kialakulása. 182.
— Vitéz Sághelyi Lajos dr.: A magyar polgári iskola hatvan éves 
múltja. 183. — Major Dezső: Cserkészőrsvezetők könyve. 185. — 
Céllövészet. 186. — Schnepfenthal und Ungarn, 186. — A nagykőrösi 
Arany János Társaság évkönyvei. 187. — Ecsedi István: A bolgárok 
földjén. 188. — A debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem 
évkönyvei és almanachjai 188. — Zsinka Ferenc: Magyar Prot. 
Egyháztörténeti Adattár 190. — Incze Gábor: Temetési beszédek. 
191. — Temesi Győző: Cserkészkönyv. 191.

Belföldi lapszemle.
Néptanítók Lapja. 192. — Kísdednevelés. 192. — Miskolci Jogász
élet. 193. — Hegyen épített város. 193. — Religio. 193. — Magyar 
Szülők Lapja. 193. — Evang. Népiskola. 194. — Református Figyelő. 
194. — Jövő útjain. 194. — Magyar Gyógypedagógia. 195. — Órsz. 
Polgári Isk. Tanáregyesületi Közlöny. 195. — Orsz. Középisk. Tanár
egyesületi Közlöny. 195. — Morijah. 195.

Megjegyzések.
1. Mit tudnak az érettségizett tanulók? 195. — 2. Néhány meg
jegyzés Haberehrn G. A .: A rádió és gramofon, mint az énektanítás 
segédeszköze c. cikkhez. 197.

Egyházi és iskolai hírek.
Új könyvek.
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Az új érettségi utasítás.
A közoktatásügyi miniszter 540—05—37'1930. szám alatt leírt az 

Országos Református Tanáregyesület elnökségéhez és mellékelten meg- 
küldötte a fiú- és leányközépiskolák új érettségi vizsgálati utasítását 
azzal, hogy „az esetleges észrevételeket f. évi április hó végéig vele 
közölni szíveskedjék." Az egyesület központi igazgatósága a legutóbbi 
gyűlésen beható tárgyalás alá vette a megküldött tervezetet a központi 
alelnök előterjesztése alapján és két kisebb kihagyással az alelnök 
javaslatát elfogadta. A történeti igazság kedvéért azt is meg kell je
gyeznünk, hogy a görögnek a humángimnáziumokban kötelező érettségi 
voltát a központi igazgatóság csak szótöbbséggel fogadta el, minden 
egyéb részlet azonban egyhangú határozattal ment át. Szükségesnek 
látjuk közölni e feliratot egész terjedelmében, mivel abban az egyesü
letünk hivatalos állásfoglalása jut kifejezésre.

A felterjesztés a következő:
Nagyméltóságú Miniszter Ür!
Kegyelmes Urunk!

Vonatkozással Nagyméltóságodnak 540—05—37/1930. számú ren
deletére van szerencsénk mély tisztelettel a módosított fiú- és leány- 
középiskolai érettségi vizsgálati utasításra nézve az Országos Refor
mátus Tanáregyesület központi igazgatóságának észrevételeit, melyeket 
a f. évi március hó 29-én tartott gyűlésén állapított meg, a követke
zőkben felterjeszteni.

1. Általában véve igen sok részletében jól átgondolt, az eddigi 
tapasztalatokon felépült tervezet, melyet az 1924. évben végrehajtott 
középiskolai reform tényleg szükségessé tesz. Különösen az adminisz
trációs újítások mutatkoznak célszerű intézkedéseknek, pl. a 12. §-ban 
a csempészet lehető megtorlása, a 26. §-ban a kitüntetéssel érettek 
létesítése, stb.

2. Részletes megjegyzéseink a következők:

A) Fiúközépiskolákra.
A 7. § a), b), c) pontjainak azon újítása, hogy az írásbeli vizs

gálat tárgyai közé felvette a németet, illetve a reálban a franciát, 
nagyon helyes, mert ezzel ezen tantárgynak értékét a tanulók gondol
kodásában erősen megnövelte.
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Ugyanezen § 13. bekezdése szerint: „Az írásbeli dolgozatok 
tételeit a szaktanárok hozzák javaslatba az igazgató véleményének 
meghallgatásával." Mentól több ember tud valamit, annak titkossága 
annál kérdésesebb. Sokkal jobb, ha a tételeket a szaktanár lepecsételt 
borítékban adja át az igazgatónak, aki az így beadott borítékokat újra 
lezárva felterjeszti a főigazgatóhoz, illetve a vizsgálati elnökhöz.

A 14. bekezdés szerint a magyarból összesen 6 tételt kell javas
latba hozni. Ez sok. Elég a magyar irodalomból 2, más tudományágból 
ismét 2, összesen tehát 4 és ebből 2-őt kell kitűzni a vizsgálatra, 
amelyikből a tanuló szabadon választhat 1-et kidolgozásra.

A 19. bekezdés szerint: „ A felterjesztendő idegen nyelvi szöve
gekhez azok mintafordítását, a mennyiségtani dolgozatokhoz a feladatok 
megoldását csatolni kell", ez az intézkedés helytelen. Azokról, akik az 
írásbelieket átnézik, feltehető, hogy az írásbeli dolgozatok helyes vagy 
helytelen kidolgozását elbírálni képesek, viszont ezeknek a mintameg
oldásoknak a csatolása csak több eshetőséget nyújt az írásbeli dolgo
zatok körül történő visszaélésekre.

Helyes a 16. §-nak 2. bekezdése (a. pont), mely a szavazásra 
jogosultakat megszabja. Tárgyilagosan ugyanis csak az képes szavazni, 
akinek módjában volt a dolgozatokat megismerni.

A következő kikezdés intézkedik azon tanulóról, akinek 2 írás
beli dolgozata elégtelen. De itt kell megemlíteni azt is, hogy akinek 1 
írásbeli dolgozata elégtelen, az a tanuló ebből a tárgyból a szóbeli 
vizsgálaton beható kikérdezésnek vettessék alá. Ez ugyan a b) pontban 
a sorok közt megvan, de ez esetnek szabatosabb megfogalmazása 
kívánatos.

Nem helyes a 17. §-nak egyfelől azon pozitívuma, mely egy 
napra 10 tanuló meg vizsgáztatását engedélyezi, másfelől azon negatívuma 
sem, hogy nem szabja meg a pontos időt, amennyi egy tanulónak a 
kikérdezésére legalább megengedhető.

Tíz tanuló alapos megvizsgáztatása olyan teljesítmény, amely a 
bizottság munkájának komolyságát veszélyezteti, különösen népes inté
zeteknél, ahol 50—60—70 vizsgázó is van egy osztályban. Sokkal jobb 
volna az eddigi rendszer, mely a körülményekhez képest 8—9 tanuló 
kikérdezését engedte meg egy napon.

Azt is szabályozni kell feltétlenül, hogy egy tanulót meddig lehet 
kérdezni. Mert az a korlátlan meghatározás, hogy „délelőtt 5, délután 
5“ tanuló, a legnagyobb visszásságokra vezethet. Ki kell mondani, 
hogy 1 tanulóra a kérdezendő tárgyak számához képest (4 vagy 5 tárgy) 
50—60 perc fordítandó.

Nagyon a lényegbe vág a 19. § azon újítása, hogy a szóbeli 
vizsgálat tárgyai közül a mennyiségtant a gimnáziumban és a reál- 
gimnáziumban kihagyta. Ezt az intézkedést azzal próbálja ellensúlyozni, 
hogy azok, akik a számtani dolgozatukat „elégtelenére csinálták csak 
meg, kötelesek a számtanból is szóbelit tenni. Ez alapon azonban kik 
azok, akiknek készülniök kell a szóbelire ? Ha mindenkinek kell 
készülni, akkor nincs semmi könnyítés a jeles vagy jó tanulókon ez
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elhagyás által. Ha pedig a jeles vagy jó tanuló véletlenül „elégtelen“ 
dolgozatot ír és viszont nem készülvén a szóbelire, mivel jó remény
séggel volt eddigi múltja alapján e tekintetben jövőjét illetőleg, csak az 
előértekezleten tudja meg, hogy neki mennyiségtanból is felelnie kell, 
akkor hogy áll helyt azon feladatnak, mely ugyanezen § utolsóelőtti 
bekezdésében a mennyiségtan szóbeli vizsgálatának anyagát „a tanterv
ben megszabott tananyag részeinek összefüggő ismeretében és gyakor
lati alkalmazásában" szabja meg! De ott van ezenkívül még az a le
hetőség is, hogy pl. egy jeles tauuló „elégséges" dolgozatot készít, — 
mi lesz vele, aki esetleg idáig egész középiskolai pályáján mindig 
„jeles" volt a mathesísből ?

Ezek azonban részletkérdések. A fődolog itt az, amit kellőleg ki
emelni alig lehet, hogy a latin és a mathesis azon két tárgy, amelyek
ből egy tanuló értelmi színvonalát, lelki érettségének a mértékét a leg
biztosabban és legkönnyebben meg lehet állapítani. A mathesis ki
hagyása a szóbeli vizsgálat tárgyai közül éppen ezt a megítélést tenné 
elég kétségessé és nehézzé, mivel a szóbeli vizsgálat közvetlenségét 
semmiféle írásbelivel sem lehet pótolni. Éppen azért a mathesis ki
hagyását a szóbeli vizsgálat tárgyai közül semmiképpen sem lehet 
helyeselni és ezen újítás ellen telies tisztelettel kell felemelnünk tilta
kozó szavunkat, mert ez egyenesen az érettségi vizsgálat színvonalának 
leszállítását jelenti.

Helyes a 20. §-ban a latin nyelvnél azon intézkedés, hogy „a 
fordítandó szöveg kijelölésekor röviden megvilágítja a tanár a tárgykört, 
amelyből a tanuló fordítani fog." De ez igazán csak rövid lehet és nem 
fajulhat a tanuló minden áron való megsegítésévé, vagy megmentésévé.

Helyes ugyanezen §-ban a németnél és franciánál azon intézkedés, 
hogy „a vizsgálat az illető nyelven tartandó meg."

A 23. §-nak azon intézkedése, hogy „miniszteri biztos“ kikülde
tése esetén, ha szavaznak az osztályzatok megállapításánál, a szaktanárt 
„kettős'1 szavazat illeti meg", felesleges és nem indokolt: egymagában 
a szaktanár úgysem alkothat többséget a bizottság többi tagjaival 
szemben, viszont sem az állam szuverén jogkörét, sem a bizottság 
többi tagját nem szükséges megbántani azzal, hogy valakit ilyen plurális 
szavazati joggal kitüntessenek közülök.

A 26. §-nak első bekezdésébe bele kell pótlólag venni, hogy a 
magaviselet! érdemjegyek a VIII. osztály évvégi bizonyítványából 
veendők át.

Helyes e §-nak azon újítása, mely ezentúl „kitüntetéssel érelt"-et 
is megkülönböztet.

A 27. # a kétszer megkísérelt sikertelen javító vizsgálat után is 
ismétlő érettségi vizsgálatot tesz lehetővé. Ez oly nagy engedmény, 
amely szintén az érettségi vizsgálat indokolatlan könnyítését jelenti. 
Ezt a lehetőséget, vagvis az egész érettségi vizsgálat megismételhetését 
általában attól a feltételtől tennők függővé, hogy az illető tanuló a Vili. 
osztályt, mint nyilvános tanuló, újra járja (eszerint alakítandó át a 33. 
§ is !); ez esetben év végén újra osztályoznák ugyan, de ez osztályozás
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legalább is általános elégséges kell hogy legyen és így jogot kapjon új 
érettségi vizsgálathoz. A mai rendszer mellett ugyanis egy évi időtartam 
után, miközben az ismétlésre utasított tanuló nem köteles a VIII. osz
tályt újra járni, hanem ezt csak az elnök ajánlja neki, az ismereteiben 
az ilyen tanulónak természetszerűleg akkora hézagok szoktak támadni, 
hogy legtöbbször az érettségi vizsgálat az ilyen ismétlő tanulónál puszta 
kegyelmi ténnyé változik át. Az érettségi vizsgálat színvonalát éppen 
ezért nagyon emelné, ha az ilyen leggyengébb tanulók készültségét is 
ismétlés esetén a VIII. osztálynak újra járatása által lehetőleg fokoznánk.

A 33. § azon intézkedésére nézve, mely így hangzik: „Ez alka
lommal a vizsgála+ ismétlésére utasított tanulóknak a nyolcadik osztály 
ismétlését ajánlhatja“ az elnök, éppen most megelőzőleg elmondottuk 
észrevételeinket.

A 36. §-nak a görögre vonatkozó részét nem lehet helyeselni. 
Miért kell előbb valamely tanulónak érettségi vizsgálatot tenni és csak 
azután külön jelentkeznie görög kiegészítő érettségi vizsgálatra ? A mos
tani szövegezés legalább is ezt jelenti. Hiszen sokkal természetesebb 
és célszerűbb, hogy amelyik gimnáziumi tanuló a görögből is érettségit 
akar tenni, az a március hó végén történő jelentkezéskor ezt a szán
dékát is bejelentse és a többi tárgyakkal egyidejűleg és együtt a gö
rögből is levizsgázhassák. Szóval az évtizedes rendszer sokkal jobb, 
mint a tervezett újítás.

Egyébként pedig hangsúlyozottan kifejezést kívánunk adni azon 
véleményünknek, hogy a görögöt a gimnáziumban általánosan kötelező 
.érettségi tárggyá kellene tenni. A humánjelleg a gimnáziumnál már csak 
a latinnal van kidomborítva, tehát csupán olyan mértékben és módon, 
mint a reálgimnáziumban. Ellenben a reáliskolánál 2 modern nyelv s 
számtan és fizika képviselik erősen a reális követelményeket. Az egyen
súly elve megkívánta volna, hogy ezzel szemben a gimnázium érett
ségijében a görög is ott legyen. Ehhez legalább is annyi joga van, mint 
a németnek. Emellett az érettségi értéke a gimnáziumban ez által igen 
emelkedett volna és az ilyen érettségit tett ifjak a magyar tudományos 
életnek mindig hasznára és előnyére válnának.

B) Leány középiskolákra.
Mivel ez az utasítás szóról-szóra megegyezik legnagyobb részben 

a fiúközépiskolák számára tervezett utasítással, azért azzal külön fog
lalkozni felesleges: ugyanazok a részletek helyeselhetők itt is, illetőleg 
kifogásolhatók, amelyek a fiúközépiskolák számára készült utasításban.

Ezek volnának, Kegyelmes Urunk, az Országos Református Tanár- 
egyesület központi igazgatóságának az észrevételei, amelyeket mély 
tisztelettel terjesztünk fel Excellentiád elé és kérjük azoknak figyelemre 
méltatását és foganatosítását.

Kiváló tisztelettel
Debrecen, 1930. évi március hó 31.
Dr. Dóczi Imre Vitéz dr. Bessenyei Lajos.

e ln ö k . k ö z p o n ti  a le ln ö k .
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Új tanterv kell.
Közoktatásügyi miniszterünk folyó évi január és február hóban a 

Pesti Naplóban megjelent cikksorozata nyomán tanügyi és politikai 
lapjaink sűrűn tárgyalják az új középiskolai reform ügyét. Nagyon el
térő vélemények hangzanak el, de egyben mindannyian megegyeznek, 
abban t. i., hogy a mai középiskolai tanterv tarthatatlan, helyette új 
tanterv kell, Én is ebben a véleményben vagyok. Igenis új tanterv 
kell, még pedig olyan, amely megfelel a középiskola ideális céljának, de 
megfelel egyúttal a speciális magyar viszonyoknak is anélkül, hogy a 
magyarságot a művelt emberiség nagy kultúrközösségéből kiszakítaná, 
anélkül, hogy a magyarságot a vezető kultúrnépek magas szellemi 
kultúrájánál csak egy fokkal is alacsonyabbra szorítaná; olyan új tan
terv kell, amely nem efemer jellegű divatos szellemi áramlatok szerint 
igazodik, hanem a múlton épülve, a múlt és jelen örök értékű szellemi 
kincseinek felhasználásával, viszi előbbre, emeli fokozatosan magasabb 
szellem-erkölcsi színvonalra az emberi lelkeket. Nem szabad hát az új 
tantervnek ötletszerű, pár esztendőre szóló alkotásnak lennie, hanem 
olyannak, amely a múlt tanulságainak, a jelen és jövő követelményeinek 
alapos, gondos szemmeltartásával készülvén, biztos, szilárd irányítója 
lehessen legalább néhány évtizedig a magyar középiskola munkájának. 
Nem szabad a magyar ifjúságot bármily jószándékú kísérletezések esz
közévé alacsonyítani. Nem szabad a közvéleménybe beültetni azt a 
hitet, hogy a középiskola célja, feladata, máról holnapra ötletszerűleg 
változtatható, önkényesen cserélgethető, mert ez a hit a tekintélyrom
bolás szellemének legbiztosabb, legveszedelmesebb kitenyésztőjévé lesz. 
A középiskola nagyszerű hivatásában, e hivatás helyes betöltésének 
szükséges voltában, nélkülözhetetlenségében való hitet nem szabad, nem 
lehet megingatni a közvéleménvben, jövendő nagy katasztrófák fenye
gető veszedelme nélkül. A középiskola a múltat ismerő és kellő mér
tékig tisztelő, a jelent helyesen értékelő, helyesen irányító, sőt az em
beri lehetőség határáig még a jövendőbe is belátni képes emberek ki
formálója, vagyis a legmagasabb kultúrideálok melegágya, továbbplán- 
tálója; — ezt a hitet kell kiváltani, minél jobban megszilárdítani a 
helyes kultúrpolitikának. Ezt kell szem előtt tartani az új tanterv meg
alkotásánál is. Nagy erkölcsi felelősség terheli telját e tanterv meg
alkotóit s mindazokat, akik az alkotáshoz segítő kezet nyújtanak, mind
azokat, akik az alkotók mutatkozó tévedései ellen kellő időben, kellő 
erővel nem tiltakoznak.

A készülő új tanterv részleteit mindezideig nem ismerjük, illetékes 
helyről csak általánosságokat hallottunk felőle ; tehát magáról az új 
tantervről véleményt sem mondhatunk. De a hangoztatott általános 
elvek komoly aggodalmakat keltenek bennünk, mert úgy látjuk, hogy 
a hasznosság elvének kívánnak döntő szerepet juttatni. Ez pedig olyan 
ingatag alap, amelyre egy jobb jövőre vágyó, jobb jövőre érdemes 
nemzet kultúráját ráhelyezni, mint egyetlen kockára feltenni, nem szabad.
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A sietséget meg, amellyel e fontos közügyet el akarják intézni 
(úgy halljuk, f. é. szeptemberben életbe kívánják léptetni), határozottan 
veszedelmesnek kell tartanunk. A „periculum in mora“ sok esetben 
nagy igazság; de tantervalkotásnál, tantervrevíziónál, nincs nagyobb 
veszedelem, mint az elsietés. Beszélő bizonysága ennek a mai tanterv, 
amely csak négy rövid esztendeig tudta vonszolni életét, általános 
elégedetlenségtől kísérve, ostromolva. Sebtiben készült, néhány évre 
szóló új tantervre igazán nincs szükségünk. Ez csak arravaló volna, 
hogy lejárassa a komoly közvélemény előtt a magyar kultúra vezetői 
iránt való bizalmat. Ha valahol szükséges a körültekintő, óvatos kon
zervativizmus, a közoktatásügy, legfőképpen pedig a középiskolai refor
mok területén a legszükségesebb. Hiszen a középiskolában készül a 
nemzet lelki struktúrája, amelynek minőségétől függ a nemzet sorsa, 
boldogsága, avagy boldogtalansága. Alapos, idők viharait álló közép
iskolai úy tanterv elkészítésére kell legalább 2—3 év gondos érlelő 
munkája.

Hogy milyen legyen az új tanterv, hogy minőnek szeretnénk mi 
látni az új tantervet, az új középiskolát ?

Megpróbálok röviden felelni erre a szerfelett nehéz kérdésre.
Legyen a nemzet vezető intelligenciájának, a nemzeti élet tiszti

karának, vezérkarának nevelő iskolája. Nem szabad hát semmi irányban 
sem szakiskola szerepét bízni rá, nem szabad azt várni tőle, hogy bár
mely irányú kész szakembereket szállítson a közélet számára. A közép
iskola feladatául csak azt tűzhetjük ki, hogy növendékei szívét, lelkét 
minél alaposabban kiművelje, elméjét kinyissa bármely irányú szaktudo
mány alapos elsajátítására, a szívét kitárja a szépség, jóság és igazság 
nagy eszményeinek befogadására, akaratát megedzze e nagy eszmények 
önfeláldozó szolgálatára; szóval olyan embereket neveljen, akik a köz
életben a legmagasabb emberi ideálok tudatos hordozói legyenek, akik 
a közélet rájuk eső területét ez ideálok szerint rendezzék be, a nemzet 
jelenét és jövendőjét ez ideálok felé irányítsák teljes erejükkel.

Ilyen emberek képzése végett szükséges, hogy a középiskola a 
maga tantervébe felvegye a múlt és jelen gazdag szellemi kincstárából 
mindazokat az avulhatatlan értékeket, amelyek e cél szolgálatára a 
legalkalmasabbak, felvegye a tanulók befogadó képességének határáig, 
vagyis a túlterhelés teljes kizárásával.

A tantervbe felveendő örök értékek milyenségének és mennyi
ségének kiválogatása, megállapítása, természetesen csak a tudományok
ban, a gyermeki lélek ismeretében, a tanításban, nevelésben kiváló 
szakemberek feladata lehet. S az ilyen kiválóságok is csak hosszas, 
nagyon alapos, gondos fontolgatás, egymás véleményének elfogulatlan 
mérlegelése alapján végezhetnek igazán jó munkát.

S vájjon meghagyhatók-e a mai középiskola tantárgyai az új 
tantervben ?

Véleményünk szerint igenis meghagyandók mind, sőt szükséges 
melléjük felvenni, mint önálló új tárgyakat a kémiát és a művészet
történetet is.
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A két élő idegen nyelv meghagyandó, a magyar nemzet speciális 
helyzeténél fogva, habár tetszetős érveket lehet felhozni felvételük 
ellen. Legerősebb érv ellenük, hogy két élő idegen nyelvet nem lehet 
elsajátíttatni az iskolában, de egyet, nagyobb óraszámban, igen. Szerin
tünk egyetlen élő idegen nyelvet sem lehet a középiskolában úgy meg
tanítani, hogy azon a tanulók folyékonyan tudjanak beszélni, társalogni. 
De úgy, hogy a tanulók olvasva értsék s néhány hónapi külföldi tar
tózkodás után beszéljék is, meg lehet két élő nyelvet is tanítani. 
Mondjunk le hát eleve arról, hogy egy élő idegen nyelvet teljesen 
megtanítsunk s inkább tanítsunk két modern nyelvet, inkább nyissuk 
meg a magyar ifjak útját két kultúrnemzet felé. Csak helyeselni tudjuk 
közoktatásügyi miniszterünk elgondolását, amellyel a két modern nyelvet 
beillesztette mai tantervűnkbe.

A görögnyelvet tanítanunk kell azok részére, akik önként vállal
koznak rá a négy felsőbb osztályban. Nem szabad ennek lehetőségétől 
megfosztanunk senkit Azért olyan városokban, ahol csak egy közép
iskola van, a bifurkácíót kell alkalmaznunk úgy, hogy az V. osztálytól 
kezdve ki-ki választhasson a görög és a második idegen élő nyelv 
tanulása között, egyenlő óraszámban. Hiszen alapos nyelvész, történész, 
vagy teológus senki sem lehet a görög nyelv tudása nélkül. Sőt, akik 
nem készülnek is ezekre a pályákra, azok számára is nagy érték a 
görög nyelv tudása, a görög irodalom páratlan szépségeivel való köz
vetlen megismerkedés ; igazságtalanság volna tehát bárkit is megfosztani 
ennek lehetőségétől. Akik a görögöt és latint kedvvel tanulják, azok 
bizonyára melléktárgyként is könnyen megtanulják a második modern 
nyelvet. Annak követelése azonban, hogy a görög nyelv a harmadik 
osztálytól kezdve taníttassák, ép olyan túlzás, elfogultság, mint a 
klasszikus nyelvek kiküszöbölésének kívánása. De helytelen túlzás a 
görög irodalomnak olyan mérvű olvastatása is, aminőt a mai gimnáziumi 
tanterv kíván; azért az új tantcrvből ezt a túlzást okvetlenül ki kell 
küszöbölni.

A latin nyelvet 7—8 éven át kell tanítani olyan mértékben, hogy 
a tanulók a nagy latin írókat nagyobb nehézség nélkül megértsék s 
ezek olvasása kapcsán a római nép történetével, a római szellemmel 
alaposan megismerkedhessenek. S ezt el lehet érni heti 35—36 össz- 
óraszámmal. A mai tanterv latin olvasmányanyaga azonban alaposan 
megrostálandó. Teljesen elegendő, ha az aranykori írók legértékesebb 
müveivel s rajtuk kívül még Phaedrussal és Tacítussal megismertetjük 
a tanulókat.

A német nyelv a III. osztálytól kezdve tanítandó heti 16—18 
összóraszámmal. Ilyen mérvű tanításával elérhetünk annyit, hogy a 
középiskolát végzett tanuló kellő szorgalommal és gyakorlattal rövid idő 
alatt elsajátíthassa a német nyelvet, ha az életben szüksége lesz rá és 
hogy a német irodalom fő képviselőivel megismerkedhessék, Arról 
természetesen le kell mondanunk, hogy a tanulók az iskolában meg
tanuljanak németül beszélni.

A magyar nyelv és irodalom körülbelül a mostani tanterv ór<
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számában tanítható kellő sikerrel. A stilisztika azonban nagyobb óra
számban tanítandó, az irodalomtörténetben pedig nagyobb teret kell 
engedni az újabb íróknak, a régi írók rovására.

A nyelvek tanításánál nem szabad hadakoznunk a kellő mértékű 
grammatizálás ellen. Az anyanyelv tanításánál is szükség van a gram- 
matizálásra, a nyelv tudatossá tétele végett; a helyesírásnak is egyetlen 
biztosítéka a nyelvtan tudása. Idegen nyelvek iskolai tanítása pedig 
csakis nyelvtani alapon lehet sikeres. A nyelvtan tanítása a logikus 
gondolkodásra nevelésnek legfőbb eszköze.

A magyar történelem a mostani terjedelemben tanítandó, de a 
világtörténelemben minden nép történetének csak annyi hely biztosí
tandó, amennyit világtörténelmi szerepe alapján megérdemel.

A természetrajzból minden olyan részlet kihagyandó, amely nem 
okvetlenül szükséges a természet nagy műhelye titkainak megértéséhez, 
minden olyan részletezés, amelyet csak szakemberek tarthatnak ébren 
tudatukban, mások ellenben nyomban elfelejtenek, amint nem foglal
koznak vele.

A földrajz sem tanítandó olyan elmeterhelő részletezéssel, ahogyan 
a mai tanterv kívánja.

A fizika mai anyagában nem igen találhatunk feleslegeset.
A mathematika anyagából ellenben, a cél veszélyeztetése nélkül, 

sok kirostálható.
A filozófia mai anyaga, megtoldva a filozófia-történet rövid össze

foglalásával, a VII. és VIII. osztályban tanítandó.
A középiskola mai három típusa felesleges. Elegendő kettő. Az 

egyik bifurkált középiskola lehetne az V. osztálytól kezdve göröggel, 
vagy a második modern nyelvvel, a másik a reáliskola.

Nagy vonásokban ilyennek képzeljük el a helyes új tantervet.
A tanterv azonban magában nem elegendő a siker biztosításához. 

Szükségesek hozzá még 1. jó tankönyvek, 2. helyes módszer.
A tankönyvek legyenek lehető rövidek, szabatosak. Csak annyit 

tartalmazzanak, amennyit minden közepes tehetségű tanuló, kellő szor
galommal, de túlterhelés nélkül, megtanulhat. A rövid összefoglalás 
megvilágítása, a jobb tehetségűéit részére kiszélesítése, a tanár feladata.

A helyes módszer biztosítéka a teljesen hivatásának élő igazi 
tanári egyéniség. Hogy ilyenek lehessenek középiskoláinkban, azt a 
tanári állás megbecsülésével, kívánatossá tételével lehet és kell biztosítani.

Várjuk, reméljük a minden tekintetben helyes új tantervet, várjuk 
az ideális magyar középiskolát, mint a jobb magyar jövendő egyik fő 
biztosítékát.

Borsos Károly.

Új református középiskolai tanterv.
A Protestáns Tanügyi Szemle áprilisi számában megjelent a Bes- 

enyei-féle tanterv-módosító javaslat. Szeretnék ehhez röviden hozzá- 
zólani, mert nem hiszem, hogy a református tanárság minden tekintei-
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ben egyetértene Bessenyeivel. Az idő rövidsége és a helyszűke távirati 
stílusra kényszerít, de a sokszor megvitatott érveket bizonyára könnyű 
lesz a sorok közül is kiolvasni.

Az alapelvek, amelyekből Bessenyei kiindul, nagy részükben he
lyesek ugyan, az ajánlott óraterv azonban nem valósítja meg a kitűzött 
célt. Szerintem tévedés az az álláspont, hogy a heti óraszám csökken
tése minden esetben tehercsökkentést jelent. Hiszen azonos anyag mel
lett az óraszám csökkentése egyenesen kibírhatatlan tehertöbblet. S bár 
Bessenyei kardinális követelménynek tartja az elméleti tananyag csök
kentését, nem hiszem, hogy a legősibb református középiskola igazga
tója arra merne gondolni, hogy a magyar nyelvi és irodalmi anyag 
csökkentése lehetséges volna. Sőt! Ennél a tárgynál, de csakis ennél, 
szükség lenne a tananyag elmélyítésére. S íme, Bessenyei a heti 28 mai 
magyar nyelvi órát lecsökkenti 24-re 1 Meg fog ezzel javulni a tanulók 
helyesírási, fogalmazási készsége? Jobban fogják értékelni a magyar 
géniusz által termelt kulturális javakat? Emelkedik irodalmi képzett
ségük, ítélőképességük? Alig hiszem! Vagy idegen modern nyelvet 
lehet az eredmény reménysége mellett heti 3, illetve 2 órában tanítani ? 
Nem túlterhelés marad az, ha magyar gyermekeknek a német irodalom 
áttekintését heti 2 órában akarjuk beadagolni?

A délutáni órák kiküszöbölése is nagyon helyes követelmény. 
De kérdem, hogy a felső osztályok 30 délelőtti órája mellett tudjuk-e 
olyan hosszúra nyújtani a hét egy délutánját, hogy abba a cserkészet, 
az önképzőkör, az énekkar, a zenekar, a segítő egyesület, a vívás, a 
szlöjd, a gyorsírás, az idegen nyelvi kurzusok, a zenetanulás, a gép
írás. a bibliakör, mind-mind beleférjen ? Pedig mindezekhez maga Bes
senyei kívánja még a vegytani és fizikai gyakorlatok felvételét is.

Jogosan kifogásolható az is, hogy a tudományos és gyakorlati 
szempontból egyaránt végtelen fontosságú kémiát egy osztályban heti 2 
órában akarja elintézni. Kívánja a földrajz térhódítását s a mai 12 óra 
helyett, amelyből 3 esik két felső osztályra, beilleszt 9-et s ezek közül 
is csak egyet egyik felső osztályba. Ugyanígy sürgeti a testnevelési órák 
szaporítását s mégis meghagyja a heti 2 tornaórát osztályonként.

Tudom jól, hogy ezek a kifogások egyéni jellegűek. Tudom azt is, 
hogy nem volt és nem is lesz a világon olyan tanterv, amelyik min
denkinek a tetszését megnyerhetné. Tudom, hogy milyen roppant nehéz 
és kényes feladat a heti óraterv keretében lehetőleg minden jogos 
igényt kielégíteni, hiszen több mint egy esztendeje foglalkozom magam 
is a tantervrevízió kérdésével.

S mégis ideírtam kifogásaimat, mert úgy érzem, hogy a Bessenyei 
által közölt új tanterv körülhordozott véres kard, velőkbe hasító segély
kiáltás, amely megmutatja, hogy a mai nyomokon haladva a legjobb 
igyekezet mellett sem tudunk helyes és életrevaló tantervet adni közép
iskoláinknak. Uj utakat kell keresnünk tananyagban is, módszerben is. 
Őszintén, bátran le kell számolni a lehetőségekkel, mert a józanság 
határain belül mozgó radikalizmus nélkül el fogja veszíteni a közép
iskola a talajt lábai alól.
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Természetesnek tartom azt az ellenvetést, hogy: kritizálni könnyű ; 
tessék mást, jobbat ajánlani. Közlöm tehát azt a javaslatot, amelyen 
tanártestületünk már hosszú idő óta dolgozik. S bár a részletekben még 
ez az egy tanártestület sem ért teljes mértékben egyet, az alapelveket, 
amelyek szerint egészséges középiskolai reformot megvalósíthatónak 
gondolunk, mindannyian helyeseljük. Javaslatunk azonban kizárólag 
reálgimnáziumokra vonatkozik.

Szükségesnek tartjuk, hogy a reálgimnázium 8 osztálya alá egy 
kilencedik, előkészítő, osztály építtessék minden idegen nyelv nélkül, 
amelybe az elemi iskola III. osztályából léphetnek a tanulók. Falusi 
gyermekek már most is csak az V. elemi iskolai osztály elvégzése után 
jönnek középiskolába, mert az elemi iskolák és a középiskolák között 
tátongó szakadék áthidalása így könnyebben sikerül. Maguk a szülők 
hosszabbítják meg tehát egy évvel a tanulási időt. Értelmes, fejlett, 
vagy városi gyermekek részére pedig meg volna adva a lehetőség, 
hogy a tanulási idő ugyanaz maradjon azáltal, hogy már a III. osztály
ból jöhetnének hozzánk.

A délutáni órák kiküszöbölése érdekében vezessük be az 50 perces 
tanórákat s vagy a negyedik, vagy az utolsó tanórában intézzük el a 
mellékfoglalkozásokat. Akinek mellékórája nincs, az a negyedik órán 
játszik, illetve az utolsó óráról hazamegy. Csak a szombat délutánt 
foglaljuk le játékórára, cserkészetre, önképzőkörre (ez utóbbira az estét). 
Vasárnap az istentisztelethez kepcsolódva tartsunk vasárnapi iskolát, 
vagy bibliaköri órát.

A magyar nyelvi, magyar irodalmi, magyar történelmi és általános 
művelődéstörténelmi órák számát szaporítsuk, az anyagot pedig hozzuk 
közelebb a mai, modern ember érdeklődési köréhez. Indokolás felesleges.

A reálgimnáziumokban a latint kevesebb óraszámmal, kevesebb 
osztályban, megváltozott célkitűzéssel, összevont anyaggal tanítsuk. Ám 
bővitsük a humanisztikus gimnáziumokban a latin és a görög tananyagot, 
de a reálgimnáziumot ne tegyük felemás iskolává.

Elégedjünk meg egy idegen modern nyelv és irodalom tanításával. 
Lehetetlenséget ne követeljünk sem a tanulótól, sem a tanártól. Bár
milyen szépen hangzik is papíroson az, hogy a magyar középiskolákban 
németet, angolt, franciát és olaszt tanulnak a diákok, potemkin-falvak 
és fiktiv eredmények helyett arra törekedjünk, hogy egy modern nyel
vet, természetesen a németet, szóban és írásban tudjon használni a 
középiskolából kikerülő ifjú. Adjunk módot a felső három osztályban 
arra, hogy a tehetségesebb és arra rászoruló tanulók fakultative máso
dik modern nyelvet vagy görögöt tanulhassanak, de a tehetségtelenek 
és kedvetlenek ballasztjával ne tegyük eleve eredménytelenné a má
sodik nyelv tanítását,

Vigyük fel a földrajzot, de csak a leíró földrajzot, a felső osz
tályokba is és ennek kapcsán domborítsuk ki Magyarország világpoli
tikai és világgazdasági helyzetét.

Vonjuk össze a mathematika anyagát és óraszámát, tegyük ugyan
ezt a fizikával, de hozzuk be helyükre a kémiát mai tudományos és
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gyakorlati fontosságának megfelelő mértékben. Illesszük be az egészség
tant a természetrajz tanításának keretébe s adjuk a természetrajztanár 
kezébe.

Az érzelmek nevelését mozdítsuk elő művészettörténet (a rajz 
keretében), ének és instrumentális zene tanításával. Növeljük a torna
órák számát, de izomfejlesztés és rekorderek termelése helyett fektes
sük a fősúlyt a test általános fejlesztésére.

Legyén minden tanár legfőbb gondja a helyes, módszeres tanítás 
és a tanulók öntevékenységének, iniciativájának, saját fejével való 
gondolkozásának a megerősitése.

Ezeknek alapján a mindenkire kötelező órák beosztása a követ
kező lenne:
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I. osztály : 2 6 - - 5 3 2 - - - 2 3 3 2 1 1 30
II. „ 2 5 5 - 4 3 2 - - - 2 3 2 2 - - 30
III. .. 2 5 5 - 3 2 - 3 3 - 2 3 2 - - - 30
IV. „ 2 4 4 4 3 2 - 3 2 - 2 3 1 - - - 30
V. 2 4 4 5 3 - 3 3 - - 2 3 1 - - - 30
VI. „ 2 4 4 4 3 2 2 3 3 - 1 2 - - - - 30
VII, „ 2 4 4 3 3 2 3 3 3 - 1 2 - - - - 30
VIII. „ 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 - - - - 30
IX. „ 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 - - - - 30

18 40 32 23 30 18 16 21 17 4 14 23 9 4 T 1 270

(Szeghalom) Nagy Miklós.

A fizika helye a reálgimnázium tantervében.
„Az országnak nemzeti szerencsétlenségeink következtében meg

fogyatkozott erejét a tudás hatalmával kell meghatványoznunk.,. Súlyos 
helyzetünkben kétszeres figyelmet érdemelnek a természet- és műszaki 
tudományok, melyeknek gyakorlati vonatkozásai közvetlenül erősítik a 
nemzetet a 1 étért való kemény küzdelmében."1 ...„Most, hogy a kor 
tudománypolitikája kifejezetten természettudományi irányt vett fel, meg 
kell értenünk az idők jelét és teljes nyomatékkai, teljes erővel fel kell 
karolnunk a természettudományok támogatását. . .  Ma a természettudo
mányok művelése világjelszó a kultúrnemzetek közművelési politi
kájában,"1 2

1 A természet-, orvos-, műszaki és mezőgazdaságtudományi országos kon
gresszus Munkálatai. 1926. 1. lap.

2 Ugyanott. 9. lap.
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Az  1926-i természettudományi kongresszust összehívó legfelsőbb 
kéziratból és a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a kongresszus 
ünnepélyes megnyitásán elhangzott beszédéből idézem ezeket a jelen
tőségteljes szavakat. E szavak olvasásakor önkéntelenül is az a kérdés 
merült fel bennem, hogyha a kongresszus előzte volna meg két évvel 
az új tanterv megszületését és nem megfordítva, — vájjon nem lenne-e 
kissé más a reális szakok, de különösen a fizika elhelyezése és óra
száma középiskoláink tantervében ?

Felismerve a természettudományoknak nemzeti életünkre kiterjedő 
fontosságát: a középiskolai oktatásban is az őket megillető helyre kell 
kerülniök. Elsősorban a fizikának. Kétségtelen ugyanis, hogy a közép
iskolában a természettudományok egyes ágai nem lehetnek egymástól 
függetlenek, hanem egyetlen didaktikai egységet kell alkotniok. Ennek 
elérésében a fizikának központi helyzete van. Ezért nem ok nélkül 
való annak vizsgálata, hogy a fizika fontos szerepének megfelelő helyet 
kapott-e a reálgimnázium tantervében ? A megfelelő hely nemcsak a 
kellő óraszámot jelenti, hanem annak elosztását is az egyes fokozatokra, 
illetőleg azokra az osztályokra, amelyekben tanítása folyik. Ezen elosztás 
módja függ a fizikai oktatás céljától, módszerétől és anyagának a rokon, 
valamint egyéb szakokhoz való viszonyától.

A fizikai oktatás célja a megfigyelőképesség fejlesztése, tapasz
talati tények közlése, bevezetés a törvényszerű összefüggések ismere
tébe és a tudományos megismerés módszerébe, továbbá fizikai világkép 
kialakítása az indukció és dedukció váltakozó alkalmazásának és a 
heurisztikus eljárásnak segítségével.

Ami a fizikának a többi tárgyakkal való kapcsolatát illeti, leg
bensőségesebb a matematikával való kapcsolata, mert hiszen „a mate
matika annak a nyelvnek grammatikája, amelyen a természet beszél."1 
Ugyancsak szoros kapcsolatnak kell lenni a fizikai és kémiai oktatás 
között is. Amint az Utasítások mondják: „a gimnáziumban az ásvány
tan és kémia oktatásának főfeladata azoknak az általános alapismere
teknek nyújtása, amelyek a többi természettudományi tárgy megértésé
hez feltétlenül szükségesek. Ezért a fősúlyt azokra a jelenségekre és 
változásokra kell vetni, amelyek a biológiával és fizikával szerves kap
csolatban vannak."1 2 Mindjárt itt jegyzem meg, mint feltűnő ellenmondást, 
hogy a kémia és ásványtan a IV., a fizika, amelynek az Utasítások 
intenciója szerint bizonyos általános alapismereteket a kémiától kell 
nyernie, a III. osztályban van! A földrajzzal, az állat- és növénytannal, 
a történelemmel, a latin nyelvvel és a magyar nyelvvel is vannak kap
csolatai, amelyeket azonban itt nem részletezhetünk.

A fizikai oktatásnak előbb idézett célját, módszerét és a többi 
szakkal való kapcsolatát tekintetbe véve: miképpen kellene a fizikát 
a tantervbe ideálisan elhelyezni? Mindenekelőtt kétségtelen, hogy a 
fizikának két fokon való tanítása szükséges. Szükséges először is azért, 
mert a megfigyelőképesség fejlesztését nem lehet eléggé korán elkez-

1 Utasítások. 268. lap.
2 Utasítások. 241. lap.
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deni. A fejlődésben levő érzékszervek, idegrendszer és szellemi képes
ségek gyakorlása több eredményre vezet, mint a már kifejlődőiteké. 
Azután : ki kell használni azt az erős empirikus érdeklődést, amelyet 
a 13—14 évesek tanúsítanak a természet jelenségei, de különösen a 
technikai alkotások iránt; továbbá az ilyenkor még túlnyomóan mecha
nikus emlékezetet, amely új fogalmakat, elnevezéseket, adatokat könnyen 
és maradandóan őriz meg. Ezenkívül már ezen a fokon meg kell kezdeni 
a függvényszerű gondolkozásra való nevelést és a legfontosabb össze
függések ismertetésével egyrészt megvetni alapját a felsőbbfokú okta
tásnak, másrészt ezekkel az alapvető törvényekkel megteremteni a 
belső összefüggést az alsó fokon elsajátított egyéb természettudományi 
(földrajzi, természetrajzi) ismeretek között. Az alsófokú fizikai okta
tásnak akkor kell megkezdődnie, amikor a tanulók matematikai tudása 
már elegendő ahhoz, hogy kellőképpen értékesíteni lehessen ezen össze
függések és törvények kifejezésére, hogy a jelenségeknek ne csak 
qualitativ oldalával ismerkedjenek meg.

A felső fokon való tanítás feladata a függvényszerű gondolkozás 
tágabbkörü alkalmazásával a fizikai jelenségek között mélyebben rejlő 
összefüggések megállapítása és ezzel a rendszer, a fizikai világkép ki
alakítása. Ebben a tanulónak már nagyobbfokú szellemi fejlettségére, 
spekulativ érdeklődésére és bővebb ismereteire támaszkodhatik. Külö
nösen a tanulók matematikai tudása teszi lehetővé, hogy az alsó fokon 
elsajátitoUakat szabatosabban, az összefüggéseket matematikailag meg
fogalmazott törvények segítségével foghassák fel. A rendszer felépítésén 
kívül a fizikai oktatás még mélyebbre vezeti be a tanulót a természet- 
tudományi megismerés módszerébe, amivel igazi értelemben vett huma
nisztikus nevelő feladatot teljesít és megadja a képességet felsőbb 
tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára.

A felső fokozat ezt a maga különleges feladatát csak akkor tel
jesítheti, ha a leggyakoribb tapasztalati tényeket, a legegyszerűbb fizi
kai fogalmakat, a legközönségesebb összefüggéseket legfeljebb egészen 
röviden ismételve az alsó fokozattól veheti át. Ez azonban csak úgy 
lehetséges, ha nem telik el közöttük túlságosan hosszú idő. Máskülön
ben az alsó fokozat munkája teljesen kárba vész, a két fokon való 
tanítás nem lesz ökonomikus. A tanterv készítőjének ezt nem szabad 
szem elől tévesztenie.

Azonban a fizikai oktatás módszere is kényszeríti valamire a 
tantervkészítőt; t. i. arra, hogy mindkét fokozatot kellő óraszámmal 
lássa el. Azt mondhatjuk, hogy a fizikának megfigyeléseken, kísérlete
ken alapuló módszere és a fizika tanítására egyedül helyes heurisz
tikus eljárás, amelynek az alsó fokon kizárólagos szerepe van, paran
csoló szükséggé teszi a minimális heti 3 óraszámot. Különben is min
den gyakorlati pedagógus tudja, hogy igazán eredményes tanításhoz 
legalább heti 3 óra kell.

Hogy a két fokozat mely osztályokban illeszkedjék bele a nevelés
oktatás menetébe, azt a tanuló kellő szellemi fejlettségének feltételén 
kívül a fizikának a többi tárgyakkal való kapcsolata dönti el.
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Mindezeket a szempontokat: a fizikai oktatás célját, módszerét, 
a többi tárggyal való kapcsolatát, a tanítás ökonómiáját tekintetbe véve, 
azt hiszem ideálisnak nevezhetnénk azt a tantervet, amely a reálgim
náziumban a fizika tanítására heti 3—3 órát juttatna a [II. és IV. osz
tályban és heti 4—4 órát a VI., VII., VIII.-ban, vagyis összesen 17 órát.

Tekintsük ezzel szemben a meglévő állapotot. Az alsó fokozat 
mindössze heti 2 óra a III. osztályban. Némi túlzással azt lehetne 
mondani, hogy ez az egyévi összesen 70 óra legfeljebb arra elég, hogy 
a tanuló megtanulja a könyvében levő 140 címet, de semmi esetre sem 
arra, hogy a 140 szakaszban levő nem tudom, hányszor több új fogal
mat elsajátítsa, hogy a tanár módszeresen tanítson, kísérleteket mutas
son be, a tanulók tudását ellenőrizze és hogy ne oktasson, hanem 
neveljen is. Csodálkozhatunk-e, ha a legtöbbet a fizikára panaszkodnak, 
mint olyan tantárgyra, mely a tanulót „túlterheli“ és ha hozzá nem 
értők ennek okát a tárgy természetében, vagy a tanárban és nem a 
mostoha külső körülményekben látják? Ámbár én azt hiszem, hogy 
általában nem a középiskola terheli túl a tanulókat, hanem a beletóduló 
nem odavaló tanulók terhelik túl a középiskolát, speciálisan ebben az 
esetben mégis van az állításnak alapja. Hiba az is, hogy a két fokozat 
között a fizika tanítása három évig szünetel, mely alatt „a tanulók az 
anyagnak legnagyobb részét elfelejtik."-1 Talán még ez volna a kisebb 
baj, sokkal nagyobb az, hogy szünetel a fizika nevelő hatása.

Az alsó fokozaténál sokkal kedvezőbb a felsőnek hagyományos 
óraszáma és elhelyezése. Azonban a fizika állandó haladását, minden 
téren való fontosságát, a modern általános műveltség és világnézet 
színezetét tekintve még a mostaninál alaposabb előkészítő fokozat 
mellett is mindenesetre kívánatos volna a maitól eltérő didakiikai be
osztással a VI. osztályra való kiterjesztése.

Kritizálni könnyű, segíteni nehezebb. Bár „az idők jelének meg
értése“ ezt követelné, a mostani tanterv gyökeres megváltoztatására 
nem gondolhatunk, mert „az iskolaszervezeti reformok története azt 
tanítja, hogy e téren csak olyan újítás tud igazán gyökeret verni és 
életképesen működni, mely a történeti folytonosságot megőrzi s szer
vesen kapcsolódik a múlthoz.“2 Tehát „a hagyomány folytonosságának 
e parancsoló hatalmát“3 tiszteletben kell tartanunk. Azonban a mai 
reálgimnázium, mint tulajdonképpen önállósított görögpótlós irányú gim
názium, egyáltalában nem méltó a nevére. Ezért tehát, ha már gyökeres 
változtatásról le kell mondanunk, igyekeznünk kell legalább fokozatosan, 
nagyobb megrázkódtatás nélkül keresztülvihető javításokat életbeléptetni.

Lehetséges volna például a fizikának a III. és IV. osztályban heti 
2—2 órában való elhelyezése. A IV. osztályban ilyen módon fellépő 
2 óratöbbletet a következőképpen lehetne eltüntetni. A IV. osztály 
kémiája lemegy a III. osztályba. így a Ill-ban lenne 2 óratöbblet, 
amelyet a következőképpen lehetne kiküszöbölni:

1 Utasítások: 270. lap.
2 Kornis Gy. : Magyarország közoktatásügye a világháború óta. 92. lap.
3 Utasítások (a latin nyelvhez). 85, lap.
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a földrajznak a 111. osztályban legyen a heti 1 órája és a IV-ben 
a 2 (azaz éppen megfordítva, mint mostan), s az ilyen módon a Ill-ban 
megmaradó 1 és a IV, osztályban újra fellépő 1 óratöbblet a latin 
rovására menne, amelynek tehát ilyen megoldás mellett a IÍI-ban és 
IV-ben heti 5—5 órája volna.

Szembeállítva ezeket a változtatásokat a meglévő állapottal, a 
következő táblázatokat kapjuk:

jelenlegi:

megváltozott:

latin földrajz kémia fizika
III. 6 2 - 2 10
IV. 6 1 2 - 9
III. 5 1 2 2 =  10
IV. 5 2 - 2 9

Összefoglalva mondhatjuk, hogy a fizikai oktatás a reálgimnázium 
tantervében sem a természettudományok jelentőségének, sem a tanítás 
céljának, módszerének, sem a többi tárgyakkal való kapcsolatának 
szempontjából nincs azon a helyen, amely megilletné és teljes értékű 
eredmény elérését biztosítaná. Éppen ezért szükséges ennek az álla
potnak gyökeres megjavítása; egyelőre azonban csekély tantervi vál
toztatással is lehetne a legkirívóbb hiányokon segíteni.

Megjegyzendő, hogy a fizikai oktatás helyének megállapításánál 
külön fontos kérdés a fizikai gyakorlatok elhelyezése.

(Békéscsaba) Kilczer Gyula.

A sárospataki iskola a 16. században.
Sinai Miklósnak egynémely állításával kapcsolatban id. Révész 

Imre több mint egy félszázaddal ezelőtt a következőket írta : „Az ilyen 
véleményekkel és gyanításokkal, amilyenekkel itt Sinai fellép, igen 
gyakran találkozhatunk a mi régibb protestáns egyháztörténelmi müveink, 
följegyzéseink s más emlékeink mezején, és pedig a második s harma
dik kézben már egyenesen történeti tényékként felmutatva. A múltban 
talán megbocsátható volt ez, mert a források kevésszámúak s nehezen 
használhatók valának, a történelmi kritikának pedig nevét és fogalmát 
is alig ismerték."1

Ma újra, még pedig jogosabban mint valaha, megismételhetné 
Révész ezt a szemrehányó panaszát. Hiába halad a történettudomány, 
némely kérdésekben annyira belérögződött az emberek gondolatvilágába 
a Révész által pompásan jellemzett fejlődésen átmenő hagyományos 
tévedés, hogy tűzön-vizén keresztül épségben igyekeznek tartani. Az 
ilyenek közé tartozik a sárospataki iskola 16. századbeli története is, 
melyre nézve a valót megáliapítni a tudomány iránti erkölcsi kötelesség.

Révész Figyelmezője 1878. 364. 1.
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Hogy Sárospatakon, ebben az akkor tekintélyes városban a refor
mációt megelőző időben is volt az eleminél magasabbrendű iskola, azt 
bizonyosra lehetne venni még egykorú hiteles adat tanúsága nélkül is. 
De még ilyen is kétségtelenné teszi, amennyiben tudvalevő, hogy 
Szálkái Lászlót, a későbbi esztergomi érseket 1489-ben az ottani 
ágostonrendiek iskolájában a trivium és quadrivium tárgyaira oktatta 
Kisvárdai János rector.1

Hogy aztán ennek az iskolának hogy alakult a későbbi sorsa, 
arról egyáltalában nincs tudomásunk. Egyedül az bizonyos, hogy a refor
máció idején magával az ágostonrendiek szerzetével együtt híre-hamva 
sem volt már Patakon.1 2 De iskola nélkül azért mégsem maradt a város. 
Egy föltehetően szintén kolostori iskola vagy amazon kívül is már 
régebbi idő óta, vagy ahelyett újabban keletkezve később is volt ott. 
Egy 1539. november 17-én kelt okirat ugyanis arról mint átalakítottról 
vagy kijavítottról (schola reformata) tesz említést.3

Ezután következheteti el valami olyan esemény, mely megszűnését 
vonta maga után ennek az iskolának is. Legalább effélére mutat Szik- 
szai Fabricius Balázsnak Perényi Gábor felett 1567-ben tartott latin 
gyászbeszéde, melyben ismételten emlegeti, hogy az elhalt a sárospataki 
iskolát „az ezekben a néhol nagyon nyomorúságos időkben szétzilált 
és megzavart oktatásügynek mintegy hajótöréséből nagy buzgalommal 
kezdte összegyűjteni", — továbbá hogy „midőn látta, hogy hazánknak 
olyan gyászos bonyodalmaiban mindenfelé szét vannak zavarva és a 
rettenetes háborúk pusztító zajában elüzettek a hasznos tudományok, 
a bizonytalan tanyákon kószáló múzsákat mintegy a hajótörésből ismét 
össze kezdte gyűjteni, még Erdélyből is, és ezen a székhelyen, melyet 
mint tanulmányainkra nyugalmasabbat és alkalmasabbat kiszemelt a 
birtokán, teljes erővel és áldozatkészséggel felkarolta. . . “

Az iskolának, legalább is a protestánsnak, ugyanerre a hiányára 
mutat Melanchthonnak Perényi Péterhez 1545. március 27-én írt levele, 
melyben arra buzdítja, hogy „gondoskodni kell már, nehogy hiányoz
zanak a seminariumok."4 Ami nyilván mutatja, hogy Sárospatakon se 
volt ilyen „seminarium“ azaz lelkész- és tanítóképző intézet. Melanch- 
thon ugyanis ennek az óhajtásának Perényivel szemben nemcsak vak
tában adott hangot, hanem múlhatatlanul a magyarországi hallgatóitól 
kapott információk nyomán.

Igen ám, de erre azt mondja a nálunk nem szokatlan tájékozat-

1 Békefi Rémig: Közoktatás 8. 1. — A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki 
törvényei 3. 1.

- Szombattá János (História scholae seu coltegii ref. Sarospatakiensis 13. 1.) 
kijelenti, hogy seholsem olvasott az ágostonrendiek ottlétéről. Ugyanő arról sem tud. 
hogy domokosrendi apácák (Karácsonyi: Magyarország egyháztörténete 1915. 78—9. I.) 
szintén voltak Sárospatakon a reformáció előtt. Ez nem hibája, mivel nem volt róla 
adata. De az mér hibája, hogy külön rendnek tünteti fel a klarissákat és a ferenc- 
rendi apácákat, holott azonos a kettő.

3 Békefi utóbb említett műve 3. 1. felült ennek az okiratnak s azt hitte, hogy 
református felekezetű iskoláról van benne szó. Netovábbja az anachronismusoknak!

4 Ribini: Memorabilia . . .  1. k. 65. 1.
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lanság és felületesség, hogy éppen Melanchthon levele bizonyítja, hogy 
alsóbbrendű, de az eleminél magasabbfokú protestáns tanintézet lett 
legyen már ekkor Sárospatakon, mert hiszen a lelkészségre főiskolákon 
képezik a lelkészeket. Ilyen alapon irta meg Thurzó Ferenc is a nagy
bányai ref. „főiskola“(!) történetét s ennélfogva részletesebben kell e 
kérdéssel foglalkoznom. Arról az alacsony színvonalról, melyen a 
magyarországi katolikus papság a reformáció korában állott, nemcsak 
hogy nem ugrottak át egyszerre az egyetemi fakultások állapotára, 
hanem ellenkezőleg inkább szerfelett lassú volt a fejlődés. Ha a refor
mációkori katolikus papoktól csak annyit kívántak felszentelésük alkal
mával, hogy olvasni' és énekelni tudjanak s némi elemi iskolai isme
retük legyen: még csak elképzelni sem lehet, hogy a reformáció meg 
azon kezdje, hogy neki csak főiskolákon képzett papok kellenek. Nem 
is kezdte. Még csak azt sem követelte meg sokáig, hogy valamennyire 
is tanult emberek legyenek, akadt a felszenteltek között nem egy kisebb 
hivatalnok, iparos és kereskedő is.1 2 Elegendő volt, ha megfeleltek 
azoknak a minimálisán megszabott csekély követelményeknek, ame
lyeket p. o. a 16. század közepe táján keletkezett ötvenötszakaszos 
kánonoskönyv akképpen írt elő a felszentelendő részére, hogy „tudja 
a magyar írást, értse az keresztyénségnek fundamentumát, olvassa az 
magyar bibliát".3 Hiszen még a 17. század második negyedében sem 
kellett a református papoknak több készülettel lenniük hasonló alka
lommal, mint hogy egy-egy jóeleve kitűzött tételről akár a heidelbergi 
káté, akár a Siderius (mintegy 30 kisalakú levél terjedelmű) kátéja 
alapján vitatkozzanak és esetleg felmondják vagy egyik vagy másik 
kátét.4 5 Ehhez bizony nem kellett főiskolai képzés, túlontúl elég volt 
hozzá egy triviális iskoláé is. Aminthogy egykorú kétségbevonhatatlan 
hitelességű adatok határozottan mutatják, hogy csak triviális iskolát 
végzett a protestáns lelkészek nagy többsége. Sárosmegyében p. o. 
nemcsak Eperjesről és Bártfáról, hanem még Berzevicéről, Nagysárosról 
és Héthársról is sokan mentek közvetlenül lelkésznek.u És a Witten- 
bergben felszentelt 16. századbeli magyarországi lelkészek közül nem 
egy az ezen alkalommal anyakönyvbe bejegyzett részletes életrajzaik" 
szerint megmondottan csak triviális iskolákban tanult és a többiek 
közül is számtalanról kimutatható ezeknek alapján további összevetés 
útján ugyanez.' A legtöbb előbb iskolaigazgatónak (vagy csak tanítónak) 
ment s erről az általában véve átmeneti hivatalról jutott aztán lelkész-

1 Csak olvasni! írni nem! Aminthogy még a rendesnél magasabb színvonalú 
erdélyi papság kebelében is akadt olyan, aki nem tudott írni (Schullerus A .: Luthers 
Sprache in Siebenbürgen. 134. 1,).

- Barcsa János: A tiszántúli ref. egyházkerület történelme 1. k. 63. 1.
3 Mokos Gyula: A hcrcegszőlősi kánonok más egyházi kánonokkal . . . 154. 1.
4 Történelmi Tár 1909. 201, 202, 203, 408. 1. (Zoványi Jenő közleménye).
5 Hörk József: A sároszempléni ev. esperesség története. 29. 1.
0 Prónay —Stromp: Magyar ev. egyhéztört. emlékek. 1—147. 1.
’ Egy részüket I. Debreceni Protestáns Lap 1910. 277. 1. „Sárospatak refor

mációja és a róla szóló hamis tudomány“ c. cikkemben, melyre el is maradt az 
érdemleges válasz.



170 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

ségre,1 amire különben szolgáltat példákat a protestáns lelkészeknek 
az a gazdag névsora is, melyet a Magyar Prot. Egyháztört. Adattár 
1929-i évfolyamában tettem közzé. Az a szokás volt meg tehát nálunk, 
ami az erdélyi szász ev. egyházban máig fenntartotta magát,

Tökéletesen bizonyos ennélfogva, hogy amikor Melanchthon Pe- 
rényi Pétert seminarium alapítására serkenté, akkor még triviális 
iskolát sem alapított volt sem ő maga, sem a fia. És ha az erre vonat
kozó tényállással tisztában vagyunk, az is teljesen világossá válik 
előttünk, aminél egyebet nem lehet a Szikszai beszédének idézett rész
leteiből kiolvasni, hogy t. i. a sárospataki protestáns iskolát Perényi 
Gábor alapította, még pedig önként érthetően később a Melanchthon 
levelénél.

Szemben áll azonban ezzel a történeti ténnyel a hagyományos 
mese, melyet a Révésztől apostrophált Sinainak ifjabb kortársa, Szom
batid János a Révész látleletéhez híven „történelmi kritikának nevét 
és fogalmát is alig ismerő" korban állított össze, legfőbbképpen és 
legtöbbnyire olyan források után, mint a szóban levő dolognál 
majdnem száz évvel későbbi Iratosi T. János, Tejfalvi Csiba Márton 
és a még többel későbbi Lampe-Ember, Füleki András, a két Csécsi, 
sőt még ezeknél is újabbak, közöttük a többszörösen kisült megbízha- 
tatlanságú, történethelyesbítő Szirmay.

A mesének legelső mozzanata az, hogy még Perényi Péter alapí
totta a sárospataki iskolát. Csakhogy Szikszai a Perényi Gábor feletti 
gyászbeszédében Perényi Péternek is ecseteli a reformáció körüli érde
meit, szószerint a következőképpen: „Amikor az országos gondok 
pihenőt engedtek neki, főleg theologiai dolgok olvasásával, gyakran 
írásával is, s rólok való elmélkedéssel tölté minden idejét. És külö
nösen a szentkönyvek szövegét s kiválóbb magyarázóit, mind a régeb
bieket, mind az újakat szorgalmasan és figyelmesen olvasá fogságában . . .  
az ó- és újszövetség nevezetesebb történeteit összegyűjtötte, azokat egy
más közt a legpontosabban elrendezte, egy e célra tartott festővel igen 
csinosan illusztráltatta, az elkészített képek összefüggését alájuk illesztett 
versekkel is ügyesen kifejezte", azonkívül „végrendeletet tevén, meghagyta 
Gábor fiának, hogy állhatatosan pártolja birtokán a Magyarországon 
szétszórtan akkor már messze elterjedt tisztább tant s az ő példájára 
védelmezni siessen az evangélium tanítóit az ellenfelek minden eről
ködésével szemben..." Végképpen nincs tehát benne szó semmiféle 
iskolaalapításról s ami erről van, az végképpen nem rá, hanem a leg
határozottabban a fiára vonatkozik. Azok az adatok, amelyek még 
akár Perényi Péterről, akár Perényi Gáborról ismeretesek, hasonló
képpen nem tartalmaznak egyetlen betűt sem olyat, ami ellentétben 
állana Szikszainak azzal a megállapításával, hogy Perényi Gábor ala
pította a sárospataki protestáns iskolát. Szikszainak viszont feltétlenül 
hiteles tanú voltáról maga Szombatid is bizonyságot tesz, elmondván,

1 Ritka kivételképpen maradt meg holtáig tanítónak valaki, de valami külön
leges okból.
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hogy „annak semmi valótlant nem volt szabad mondania a gyászoló 
gyülekezet előtt, ha csak azt nem akarta, hogy, abban a pillanatban 
lehurrogják és mielőtt bevégezné a mondanivalóját, mindnyájan nyilvá
nosan megcáfolják ; hát még mikor az özvegy kívánságára kinyomatván a 
beszédet, mindenkinek alkalmat adott az elolvasására!"1 így állván a 
dolog, csak éppen azt nem bírom felfogni, hogy miután Szombatin teljes 
egészében ismerte Szikszainak ezt a beszédét, hogyan nem bírta meg
különböztetni a sok poly va között ezt a tiszta magot ? !

Hogy mennyire csak találgatáson alapul a Perényi Péter iskola- 
alapításáról szóló hagyomány, élénken mutatja az az igen érdekes 
körülmény, hogy ugyanaz a „kéz“, mely utoljára és a leghevesebben 
nekibuzdult az e melletti hadakozásnak, nehány évvel azelőtt még a 
következőket írta: „Midőn Perényi Péter 1531-ben új birtokát t, i. 
Sárospatakot megtekintette, az iskolát Kopácsi vezetése alatt már 
megnyitva találta azon a helyen, hol azelőtt a ferencrendiek zárdája 
állott".2 Vagyis e szerint semmi része nem volt az alapításban Perényi 
Péternek. A mesének ezek a kapkodásból folyó önkényes változatai 
nyilván bizonyítják, hogy itt nem komoly alappal bíró és történetileg 
megállapítható tényről van szó.

Ugyanezt mutatja a mesének második mozzanata : az alapítási év. 
Ezt Szombatin még habozva s akkor is bizonytalanul, csak hozzávető
leg tette az 1530 körüli időre. A további „kezek" ellenben egyenesen 
a Révész által ismertetett recipe szerint a történelmi kritika korában 
ennek teljes híjával jártak el. Mindig pontos számmal dolgoztak. Igaz, 
hogy egyszer egyik számmal, másszor másik számmal. Kritikát kiálló 
adatuk persze egyikre éppenúgy nem volt, mint a másikra. A leg
utoljára hangoztatott 1531-nek a támogatására későbbi korú tanúikon 
kívül nem is tudnak egyebet felhozni, mint azt, hogy szerintük 1543-ból 
biztos adat jelzi a sárospataki iskola létezését.3 Pedig hát az is leg
feljebb pár évre visszamenően mutatná azt, még ha csakugyan 1543-ból 
való volna is. Iskola ugyan szerintem is volt 1543-ban, sőt 1531-ben 
is Sárospatakon, miként kitetszik a már elmondattakból, csakhogy 
katolikus. Efelől tehát ez a Lőcsén írt levél, mely a sárospataki iskolát 
is említi, akár 1543-i is lehetne, de hát semmiképpen nem akkori. A 
levél ugyanis szeptember 6-án kelt, de év nincs rajta jelezve, s azért 
tették némelyek 1543-ra, mert Székesfehérvárnak a török által való 
elfoglalása, amiről híradás van benne, ez évben történt egyik alkalom
mal. Csakhogy szeptember 3-án. És ki hiheti el, hogy a Révész Imre 
által említett „lovas posták s gyors fogatok" nem három, hanem négy 
vagy öt nap alatt is megtudták volna tenni azt az utat, mely Székes- 
fehérvár és Lőcse között levegővonalban is csaknem 300 kilométer, 
s a hegyek áttörésével, folyók áthidalásával és sok más természeti 
akadály leküzdésével készült vasúton is a legrövidebb vonalon 502

1 Szombathi: i. m. 30—31. 1.
2 Szinyei Gerzson: A sárospataki ev. ref. főiskola rövid története (Az 1894—5. 

tanévi értesítőben) 1. 1.
3 Révész Figyelmezője 1872. 110. 1.
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kilométer? Pedig még az sem képzelhető el, hogy valaki csak a vár 
elfoglalása pillanatát lesse s akkor rögtön lóra kapva, neki iramodjék 
Lőcsének, illetőleg nem is annak, hanem valami más helységnek, hogy 
onnan aztán a körútját végző „fizetőmester“ azon melegében tovább 
rohanjon, vagy előbb máshova is, vagy egyenesen Lőcsére, hogy ott 
mások közvetítésével a levélíró ifjúnak is fülébe jusson a hír.

Ez a levél tehát végképpen nem 1543-ból, hanem Székesfehér- 
nak a török által másodízben való bevétele évéből, 1602-ből való, 
amikor augusztus 29-én esett el e vár.1 Elvégre még azt az eshetőséget 
sem lehetne teljesen kizárni, hogy a levélírás évében vakhír volt az 
egész. Ám 1602. évi íratása valószínűvé van téve azáltal, hogy egy 
másik részlete meg arról szól, hogy még mindig nincs „mester", vagyis 
iskolaigazgató Lőcsén. Amennyire nem talál ez 1543-ra, amikor tudva
levőleg ott működött az ismert nevű Türk Dániel: éppen annyira meg
felel az 1602-i állapotnak, midőn tényleg változásnak kellett történnie 
ez’ állásban. Ez év elejéről ugyanis Sickius Albert van betöltőjéül 
megnevezve,1 2 de már a következő évben Walradius Zakariás szerepelt 
utódaként.3

A mese harmadik mozzanata az, hogy mikor Perényi Péter Sáros
patak földesúrává lett, ennek hírére a még meglevő zárdák lakói „meg
riadva szétfutottak vagy az új hitre tértek át." Specialiter megnevezet
ten is éppen a ferencrendiekkel történt ez így. Ám a magyarországi 
ferencrendiek közgyűlési jegyzőkönyvei véletlenül fenmaradván, a leg
határozottabb cáfolatát, nyújtják e meserészletnek, mivel nemcsak arról 
adnak számot, hogy évről-évre kik voltak 1530 után még sárospataki 
kolostoruk fejei, hanem arról is, hogy mikor határozták el ottani műkö
désük beszüntetését. Ez csak 1546-ban történt meg, anélkül azonban, 
hogy „megriadva szétfutottak" volna.4

A mese negyedik mozzanata, hogy a ferencrendieknek a „szét- 
futáskor" működő gvárdiánja Kopácsi István és rendtársa Sztárai Mihály 
erre mindjárt szervezte a sárospataki protestáns egyházat és iskolát, 
vagyis plébános és rector lett. Minthogy a mesében ez nem az 1546 
utáni rendházfeloszláshoz, hanem az úgyképzelt „szétfutáshoz“ van 
fűzve, oly módon, hogy a „megriadás" és szaladás helyett mindkettő a 
jobb részt választotta: a mese másik ágával együtt ez is összeomlik s 
a légbe száll. Annál inkább, mert az akkori egyházi szokások figye
lembevétele mellett felettébb nehéz is volna elhinni, hogy a sárospataki 
plébános az ebbeli hivataloskodását követő időben rectorságot viselt 
volna. Már pedig hiteles adat szól róla, hogy Kopácsi valamikor a 
harmincas években Siklóson tanítóskodott.5 Máskülönben is minden 
alapot nélkülöz Szombatidnak az a hivatkozása, mellyel azt az állítását

1 Hadtörténelmi közlemények 1892. 634. 1.
2 Hain: Lőcsei krónika (Bal stb. kiadása). 130. 1.
3 Történelmi Tár 1904. 54. 1.
1 Karácsonyi stb.: Egyháztörténelmi emlékek a reformáció korából. II. k. 

506-507. 1.
5 Történelmi Tár 1900. 475. 1.
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próbálja igazolni, hogy Perényi Gábor 1549-ben „visszahívta“ Sáros
patakra Kopácsit.1 Az általa erre tanuul felhívott Szikszai Fabricius 
Balázsnak Balsaráti Vitus János felett tartott gyászbeszédében, melyet 
ő ugyan saját bevallása szerint1 2 nem látott, de azért többször is hivat
kozik rá, semmi ilyes kifejezés elő nem fordul, már pedig szerzője 
múlhatatlanul használt volna a Kopácsi odamentéről megemlékezve 
valami olyan kifejezést, ami n/ssza-menetelre, második ottműködésre 
utaljon, ha valóban működött volna már azelőtt is ott.

A mese ötödik mozzanata az volt, hogy a ferencrendiek elhagyott 
zárdája lett a protestáns iskola. Miután azonban közben kiviláglott, 
hogy a ferencrendiek csak 1546 után hagyták el a zárdájukat, éppen 
kapóra jött annak kiderülése, hogy nem a férfi ferencrendiek, hanem 
a klarissák zárdája használtatott erre a célra.3 Ám, ha az illető kút
főnek ebből a szempontból hitelt adni kénytelenek, miért nem adnak 
hitelt összes pontjainak, holott minden részletében egyformán rendel
kezik a hitelességnek minden kritériumával? Miért nem adnak annak 
is, amely szerint Perényi Gábor foglalta el a sárospataki tizedet ? Mert 
mit jelent ez ? Azt, hogy addig a katolikus papok élvezték, — és azt, 
hogy ennélfogva nem Perényi Péter, hanem csak a fia fogqtt hozzá 
egész akarattal a reformációnak ott uralomra juttatásához. És azt is, 
hogy Szombathi roppant félremagyarázza Miksa királynak egy 1572. 
augusztus 21-én kelt szabadalomlevelét, midőn a „ministri ecclesiae“ 
kifejezésbe azt olvassa belé, hogy a múltakra nézve is csupán protestán
sokra vonatkozik, ami pedig nincs is benne, távol is áll tőle.4

Végigmenvén a hagyományos mese valamennyi mozzanatán, min
denki beláthatja, hogy azzal szemben egészen más a történeti valóság. 
Először is az, hogy a sárospataki iskola nem olyan módon keletkezett, 
mint a protestáns iskolák legtöbbje, hogy t. i. szinte észrevétlenül ala
kult át katolikusból. Ezt Szikszainak feltétlenül hiteles elbeszélése 
szerint egészen újonnan, úgyszólva a semmiből teremtette Perényi 
Gábor. A katolikus iskola valami okból, amint a jelek mutatják, alig
hanem a ferencrendi kolostor feloszlásával együttesen, megszűnt, még 
pedig ebben az esetben 1546. június után. Minthogy pedig 1548. január
jától atyja halála következtében Perényi Gábor szabadon rendelkez
hetett, valószínűleg ekkor, nem pedig már 1547-ben pótolta a hiányt, 
és pedig részben az érezhető szükséglet és quasi jogfolytonosság szem
pontja alatt, részben Melanchthonnak még atyjához intézett sürgetése 
folytán ugyancsak triviális iskolával. Helyéül — mint említettük — a 
még nem régen is ott tanyázott ldarissa-apácák zárdáját választotta, 
melynek vagy az épülete lehetett alkalmasabb, vagy a helye megfelelőbb 
a ferencrendiekénél. Egyelőre ugyan meglehetősen kezdetleges állapot
ban volt az iskola, amennyiben az 1549-től tényleg ott működött Ko-

1 Sárospataki Fűzetek 1864. 130. 1.
- U. o. 1864. 230. 1.
3 Adatok az egri egyházmegye történetéhez 11 k. 1887. 550. 1. (Perényi Gábor 

foglalásainak jegyzéke a mindjárt halála utáni időből).
4 Szombathi: i. m. 21. 1.
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pácsi István, a lelkészi hivatal mellett vezette az iskolát is, és ez 
okvetlen így történt a megelőző évben is elődjével. Van adat rá, hogy 
segített magán, ahogy lehetett. Szikszainak már említett másik gyász
beszéde, t. i. az, amelyet sógorának, Balsaráti Vitus Jánosnak a teme
tésén tartott, előadja, hogy ez mint tanítványa Kopácsinak, némi részt 
vett a tanítás munkájában, de még csak nem is segédtanítói (collaborator) 
állásban, hanem műkedvelőképpen. Ez 1551-ig, ennek külföldre mene
teléig tartott így. Mindenesetre akkor kellett aztán különbre változnia 
a helyzetnek, mikor elfoglalta Perényi Gábor a sárospataki tizedet, 
amely aztán nem csupán arra volt elegendő, hogy másodlelkészi állást 
szintén szervezzen, esetleg már ekkor kettőt', hanem arra is, hogy az 
akkori követelményekhez képest megfelelően ellássa az iskolát.1

Az ilyen módon fejlesztett iskolának lelkészi hivatalt nem viselő rec- 
torai közül keveset ismerünk névszerint. Thúri Farkas Pálról tudjuk, hogy 
körülbelül 1558-tól vagy 1560-ig vagy 1561-ig ebben az állásban műkö
dött. Ha 1560-ig, akkor lehetséges, hogy egy évig a sárospataki tanárként 
néha szintén említett Ceglédi Ferenc töltötte be ezt a hivatalt, melyet 
ekkor Szikszai Fabricius Balázs foglalt el. Neki 1564-ben kellett azt 
elhagynia, mivel Perényi Gábor ekkor nem tűrte meg birtokain a helvét 
irányúakat. Hogy két év múlva, még ennek életében mégis vissza
térhetett oda, az valószínűleg annak a magatartásának tulajdonítható, 
melyről Sculteti Severin elismeréssel jegyezte föl, hogy mennyire nem 
exponálta magát. Másrésztről talán az a körülmény is elősegíthette ezt, 
hogy már akkor kilátásban lehetett sógorává létele a Perényi udvari 
orvosának, a már említett Balsaráti Vitus Jánosnak, amennyiben ez 
bizonyára bírhatott némi befolyással a gazdájára.

A sárospataki protestáns iskola életében nagy jelentőségűvé lett 
a Szikszai visszatérte. Magasabbrendű iskolává fejlesztése, melyet 
némelyek pusztán találomra, bármely hiteles vagy legalább valószínű 
adat támogatásának a legtökéletesebb hiányában 1550-re tesznek, az ő 
nevéhez és munkásságához fűződik. A halálára tanítványától, ki egynek 
közbevetésével utóda is lett, Kassai Császár Györgytől Wittenbergben 
tartott emlékbeszéd1 * 3 több ízben utal erre, elmondván, hogy „ő tette 
tekintélyessé és nevezetessé ez iskolát"3, — hogy „gimnáziumát a nehe
zebb tudományok bőséges fejtegetésével gazdagította és ugyanazokhoz 
a tudományokhoz ékesszólásának nagy dicsőségével csatolta a theologiai 
szaknak teljes fényét“4, — és hogy a theologiai tudományok bővebb 
felkarolásának tervével foglalta el újra a sárospataki igazgatói állását s

1 Szinyei Gerzson (A sárospataki ev. ref. egyház templomairól 4. 1.) szerint 
csak 1576-tól működött ott több lelkész (t. i. protestáns), holott ő maga ugyanazon 
a lapon közli Miksa király említett szabadalomleveléből az említett részletet, mely
nek legelső szavai az egyház „ministereiről“ szólnak, akik tehát 1572-ben is többen 
voltak egynél.

- Sem Szombathi, sem a Révész szerinti „második s harmadik kéz“ nem ismerte.
' Oratio de vita et obitu . . . Basilii Fabricii Szikszoviani. Wittenberg, 1577. 

A. ij. levél,
4 U. o. K. levél
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„a magyarországi egyházaknak és iskoláknak hasznára akarta fordítani 
a szabad tudományok1 támogatását és ékességét".1 2

Minthogy az is fel van jegyezve, hogy Perényi Gábor szintén fel
karolta ezt a törekvését és ennek érdekében adománnyal is ellátta, föl 
lehet tenni, hogy Szikszai mellett második pataki tartózkodásának már 
a legelejétől fogva alkalmazva volt egy másodtanár (conrector, lector, 
collega) is. Ám ha Perényinek ezentúl rövidre terjedt életében nem 
szerveztetett ez az állás, akkor minden valószínűség szerint csak akkor 
valósult meg, mikor Dobó Ferencnek került kezére Sárospatak. Mert 
közben, mig a királyi kamarának volt birtokában az uradalom, az 
aligha törődött effélével. Az bizonytalan, hogy mikor lett Dobó Ferenc 
Sárospatak ura,3 de az bizonyos, hogy 1574-től 1576-ig Beregszászi 
Lőrinc Péter töltötte be a szóbanforgó hivatalt, aki innen a Károlyi 
Péter halálával4 megürült lelkészi állásra távozott Nagyváradra. Hogy 
az ezt megelőző időben vagy még később is a több-kevesebb ideig 
tartó üresedések alkalmával kivételesen egyik-másik lelkész is szerepelt 
helyettesként az iskolában, az feltételezhető,5 * de teljességgel nem von
ható ki belőle az a következtetés, hogy a tanárok névsorában esetleg 
mutatkozó hézagok ilyen könnyű szerrel: a két állás egyesített voltá
nak elképzelésével töltendők be.

Beregszászinak a helyét Paksi Cormaeus Mihály foglalhatta el, 
aki Szikszainak még 1576 folyamán bekövetkezett halála után a rector- 
ságra lépett elő. Az ekként megürült lectori állásra ekkor mindjárt 
meghívhatták Kassai Császár Györgyöt, aki 1577 februárjában Witten- 
bergben volt még,1’ de bizonyára rövid időn útnak indult hazafelé. 
Paksi 1579 eleje táján Egerbe ment lelkésznek7 és Kassai jutott a helyébe 
igazgatónak. Lectornak ekkor Szegedi Dégi Pál jött haza külföldről, ez 
azonban még ez év nyarán elhunyt s helyébe hamarosan Thoraconymus 
Mátyás került, aki a helvét irányhoz hajlása miatt előbb Késmárkon, 
ez év (1579) elején pedig Kassán vesztette el igazgatói hivatalát.

Mikor aztán Ceglédi György a sárospataki első lelkészségről 
1585-ben Ecsedi Báthory Istvánnak a védszárnyai alá vonult és állá
sára Kassai választatott meg: Thoraconymus foglalta el rectori helyét.

1 „Artes liberales“, ami alatt a hétből nemcsak három értetvén, itt már a 
triviális iskolánál felsőbbről van szó.

a U. o. H. iij levél.
3 Szombathi és utána Szinyei 1576-ra teszi ennek idejét, de mig amaz a 

Révész észleletének megfelelően csak körülbelül, ez egész határozottan, pedig két
ségtelen, hogy már 1575. szept. 1 -je előtt az övé volt Sárospatak (Régi Magyar 
Könyvtár 111. k. 658. sz.).

4 Némelyek kétségbevonják, hogy ez 33 éves korában következett be, pedig 
Debreceni Joó Jánosnak róla írt epitaphiuma címében is határozottan ezt mondja, 
a szövegében pedig így szól erről „Bis tria lustra et trés complebat temporis annos, 
Quando animus coeli sidera celsa petit“ („Az apostoli credonak avagy vallásnak 
igaz magyarázatja . . . “ végén).

5 Balsaráti Vitus Jánosról p. o. ez körülbelül bizonyos (Régi Magyar Könyvtár 
III, k. 658. sz.)

4 Történelmi Tár 1898. 730. 1.
7 Tehát nem a Hellopoeus utódául, miként írni szokták.
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Bizonyosan ő eszközölte ki aztán, hogy elhagyott lectori állását a helvét 
iránya miatt szintén üldözőbe vett Pilcius Gáspárral, előbb nagysárosi, 
dobsinai, ekkor kecerpeklényi lelkésszel töltsék be.1 Pilcius azonban 
erről a neki már csak szükségből való hivatalról, noha magában véve 
„tisztességes hivatal“2 volt, már 1586-ban az előkelő márkusfalvi első 
aki hasonlóképpen a rectori tisztet töltötte be attólfogva, hogy Thora- 
conymus Mátyás 1588 májusa után visszatért régebbi hivataloskodása 
helyére, Késmárkra, újra rectornak. Fegyverneki után lectorként Ká
rolyi András működött, míg amaz 1589. december 7-én történt halá
lával a rectorságban is helyet nem adott neki.

1590-től Krakkai T. Demeter volt mellette a lector egészen 1593-ig, 
midőn Károlyi András Gyulafehérvárra ment el szintén rectornak. A 
rectori állást ekkor Decsi Csimor Jánosnak ajánlották fel, de nem 
vállalta el. Erre aztán Krakkai lett a rector, aki mellé — úgy látszik — 
már közvetlenül ekkor Váci Gergely került lectornak. Ez 1597-ben a 
sátoraljaújhelyi rectorságra távozván, helyére Szenei Molnár Albertet 
szerette volna megnyerni Tolnai Fabricius Tamás első pap, ám az a 
külföldi időzése miatt soká húzódó tárgyalások3 után sem jött el. Ennél
fogva 1598. szeptemberében az addigi gönci rectort, Debreceni M. 
Boldizsárt alkalmazták,4 aki a lectori állásban a következő század 
első évéig működött. Az 1598 őszén, tehát csakhamar a Debreceni 
odamenté után elhalt Krakkainak rectori hivatalát ugyanis nem ő, ha
nem a külföldről akkor hazaérkezett Ujfalvi Katona Imre foglalta el 
1598. december 14-én s mintegy négy évig töltötte be.

Ezeknek a tanároknak egy részéről a különben érdemes Szom
batin még nem tudott s helyettük részint tévesen szabta meg a többiek 
működési idejét, részint olyanokat vett fel a tanárok sorába, akik 
sohasem voltak Sárospatakon tanárok. Ha tehát ebben a tekintetben 
haladás történhetett ő óta, egyéb tekintetben sem szabad elzárkóznunk 
a régi adatoknak a történeti kritika rostáján való áteresztésétöl s az 
azóta megismert hiteles adatok felhasználásától és kellő érvényesítésétől. 
Hiszen ma már ismerjük „a történelmi kritikának a nevét“ !

1 Róla külön cikkem szól.
2 Szenei Molnár Albert naplója . . . 1898. 102. 1.

papságra hivatott meg. Ekkor pataki utódja Fegyverneki L. Izsák lelt,
3 U. o. 20-21. és 101—103. 1.
4 Magyar Protestáns Egyháztört. Adattár 1927. 128. 1.

Dr. Zoványi Jenő.

Hazai és külföldi irodalom.
A . kritika berkeiből. Császár Elemér megírta A magyar iro

dalmi kritika történetét, de a kritika elméletét még senki nem írta meg, 
vagy ha megírta is, senki nem vet ügyet a szabályaira, s a poétika és 
esztétika sem szól a bírálatról, mint irodalmi műfajról. Bizonyára ez
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okozza, hogy az irodalmi kritika terén oly sokféle iránnyal, eljárással 
találkozunk, hogy még mindig nem alakultak ki határozottan az el
fogulatlan és objektiv kritika szabályai s a szubjektív érzések, vágyak 
és hangulatok még mindig oly jelentős szerepet játszanak a kritikákban.

Ezek jutottak eszembe, mikor az egyik-másik művemről, dolgo
zatomról megjelent kritikákat olvastam. Előre is kijelentem : mindenik 
jóakarattal szól müvemről, még kicsinyeskedőknck sem mondhatom 
őket, — de a szubjektivizmus elvét némileg tűlságba viszik s így aztán 
nehezen teljesíthető követelményekkel állnak elő.

I. Irodalmunk nemzetietlen korának okai című, Tanáregyesületünk 
1927—28, évi Évkönyvében megjelent dolgozatomról az Ungarische 
Jahrbücher (F.) jegyű kritikusa írván, kifogást tesz az ellen, hogy a 
katolikus törekvések képviselőiül csupán a jezsuitákat és a főpapságot 
tüntetem föl, a hazafias érzésű piarista rendről és az alsó klérusról 
pedig megfeledkezem, holott egyedül ezeknek köszönhető, hogy a ma
gyar irodalmi hagyomány a felújulás későbbi korába átmentődött. 
Bírálónak igaza van némileg, én a latinizáló és a nemzetietlen katolikus 
törekvések ^'képviselőiül valóban a jezsuitákat és a főpapságot tüntet
tem föl; — de a bíráló, midőn az irodalmi hagyományok átmentését 
egyedül a piarista-rendnek és az alsó klérusnak tulajdonítja, egyszerűen 
figyelmen kívül hagyja dolgozatom VII. fejezetét, mely a protestáns 
Íróknak a rájok nehezedő nyomás dacára is állhatatosan folytatott 
magyar irodalmi munkásságát vázolja, s figyelmen kívül hagyja a VIII. 
fejezetben közölt statisztikai adatokat, amelyek azt mutatják, hogy a 
katolikus nyomdákból kevesebb magyarnyelvű nyomtatvány került ki, 
mint a református nyomdákból. Ha ezeket tekintetbe veszi, nehezen 
lehetett volna a protestáns szerzőket az irodalmi hagyomány ápolói 
közül kihagynia. De a bíráló állítását sem a Beöthy—Badics, sem a 
Pintér, sem a Borbély irodalomtörténete nem nagyon igazolja: az előb
biben Takáts S. azt írja, hogy a piaristák Mária Terézia koráig jobbára 
latinnyelvű iskolai színdarabokat adtak elő s csak azután tértek át a 
magyar darabokra; a katolikus alsópapság szerepét egyik sem dombo
rítja ki különösebben, de bizonyos, hogy mellettük a protestáns papok 
sem maradtak el a magyar irodalom művelése terén, miként a protes
táns iskolákban is adnak elő iskolai színdarabokat. Tehát az (F.) bíráló 
tétele . . .  est demonstrandum 1

Ugyané dolgozatot az Irodalomtörténet f. évi I. füzetében N. S. 
bírálja. Kifogásai a következők; 1. A protestáns szellemű írók és iro
dalmi termékek zaklatása nem magyarázhatja meg, hogy miért nem 
fejlődött egyfelől jelentős katolikus szellemű s másfelől teljesen világi 
irodalom ? Az előbbinek dolgozatomban okát adtam: minthogy a pro
testánsok erőhatalmi legázolásával céljokat érték, a szellemi fegyvereket 
elejtették s visszatértek a latin nyelvhez; kimutatom (24. 1.), hogy a 
jezsuiták virágzó latin irodalmat hoztak létre. Világi irodalom nálunk 
mindaddig, míg a vallási kérdések annyira élére voltak állítva, nem 
fejlődhetett ki. 2. Az udvar idegen nyelve és szelleme mellett másik 
oknak a vezető egyéniség hiányát említi, — az előbbiről dolgozatom
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10—12, s 26—28., az utóbbiról 33—34. lapján szólok. 3. Felhozza, 
hogy e korszak a külföldön is inkább tudományos, mint szépirodalmi 
korszak volt, a tudomány pedig nem oly nemzeti jellegű, mint a szép- 
irodalom ; a dolgozatom VII. fejezetében említett protestáns írók mind 
a tudományos irodalom munkásai, 4. Végső tétele: „A R. L.-tól nagy 
szorgalommal összehordott adatok sokat megmagyaráznak, de nem min
dent . . . " Egy percig sem hittem, hogy a nemzetietlen kor okát sikerült 
teljesen megfejtenem, de t. bírálómnak viszont, ha az én magyaráza
taimmal nincs megelégedve, más, elfogadhatóbb magyarázatot kellene 
adnia, de ezt nem teszi!

II. Rousseau J. J. élete és művei című munkámról az Irodalom
történeti Közlemények-ben (III. f. 363. 1.) Zlinszky A. írt elismerő bí
rálatot. Kérdésbe teszi, miért nem voltam tekintettel a katolikus írók 
és kritikusok (Lesserre, Lemaitre, Seillére) ellenvetéseire, melyeknek 
már Nísard is hangot adott, továbbá Faguet, aztán Brunetiére? Fele
letem: Rousseau 19. századi kedvezőtlen megítélése a d'Epinayné 
Emlékiratai meghamisításának, a Rousseau jellemére árnyat vető betol
dásoknak tulajdonítható (I. köt. 239. 1.), föltétlenül ez vezette Nisard 
szigorú kritikáját. Lasserre és Seitlére Rousseau ellenségei közé tartoznak 
s így nem fogadhatók el Rousseau eszméi, gondolatai hű értelmezőinek; 
Lasserre, Nourrisson és Lemaitre többször szerepelt (mint azt a Deb
receni Szemle szepiemberi füzetében kimutattam) az Action fran^aise 
által a Rousseau emléke ellen rendezett tüntetésekben; Seillére szintén 
egyoldalúan és rosszakarattal ítéli meg őt, — hogyan lehetett volna ily 
elfogult, gyűlölködő kritikusok után indulnom ? Ellenben Faguet műveit 
többször használom, idézem. Ha Nisard-t, Brunetiére-t mellőzöm, azért 
is történik, mert főként az utóbbi 25 év Rousseau-irodalmára támasz
kodom, — Részben ezt felelem a Budapesti Szemle novemberi szá
mában megjelent, kiválóan elismerő bírálat írójának is, aki az angol 
Collins és Morley Rousseau-monografiáinak föl nem használása miatt 
panaszkodik, részben pedig azt, hogy abból az elvből kiindulva:

Willst des Dichters Sang verstehen,
Musst ins Dichters Lande gehen!

elsősorban a francia és svájci Rousseau-irodalmat tanulmányoztam és 
használtam fel a Rousseau megértésére és ismertetésére, úgyhogy emel
lett a gazdag német Rousseau-irodalomból is csak 1—2 műre tudtam 
kíterjeszkedni. Texte művéhez, sajnos, csak későn juthattam hozzá, 
mikor már a nyert adatokat művembe be nem illeszthettem. De talán 
nem is volt ez nagy baj, mert itt-ott kissé még rövidítenem is kellett 
művemen, hogy az Akadémia kiadhassa.

III. Keleti hatások a görög filozófia kezdeteire című tanulmányo
mat az Egyet. Philol. Közlöny f. évi I. füzetében (36—38. 1.) Kövendi 
Dénes ismerteti, sok jóakarattal. Kifogása: 1. Szerző, úgy látszik, nem 
tud arról, hogy a keleti asztrológiának már Platon Phaidrosára is hatása 
van, — amit én megfordíthatok: Bíráló, úgy látszik, nem tud arról, 
hogy dolgozatom címe: Keleti hatások a görög filozófia kezdeteire, s
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így nem volt okom, mégha tudtam is róla, a Platon Phaidrosára gya
korolt keleti hatásokra kiterjeszkednem, bárha itt-ott mellesleg érintem 
is a Platon nevét. 2. Hogy Thales a vizet veszi ősanyagnak, az se föl
tétlenül egyiptomi hatás, mint szerzőnk gondolja; — én nem föltétlenül 
egyiptomi hatást mondok, csak sokkal valóbbszínünek nyilvánítom ezt, 
bár az Okeános ősatyáról szóló mítoszt is említem, de dolgozatom 
céljához képest az előbbit jobban kidomborítom (22. 1.).

Nem azt látjuk-e e bírálatokból, hogy a bírálók sokszor oly kí
vánalmakat támasztanak a bírált müvei szemben, amelyek kevéssé 
férnek össze annak céljával, feladatával, hogy túlságos tért engednek 
bírálatuknál kedvenc eszméiknek s így szubjektivekké válnak, ahelyett, 
hogy objektive tanítanának ? Rácz Lajos.

Gömöry János: Bánó Miklós ifjúsága. Kiadta Bánó Miklós fia : 
Bánó Aladár, a magyar Sáros vármegye egykori főjegyzője. Nyomatott 
Eperjesen. 84. oldal.

Ha ezt az érdekes könyvet könnyekig megindulva olvasgatjuk, 
olyanformán érezzük magunkat, mint a Rügen-sziget partjai mentén 
holdvilágos éjfélkor evezgető halász, aki hallja a mélységből felbúgni 
a regés ősidőkben elsülyedt Vinéta város harangjait.

Ilyen Vinétánk, ilyen tenger alá sülyedt tündérvárosunk, több 
ideiglenesen elvesztett testvéreivel együtt Eperjes is. Ennek szép, magyar 
múltjába varázsol vissza bennünket Gömöry János könyve.

Bánó Miklós (1818—1877) testvére volt Bánó Józsefnek, az egy
kori képviselőházi alelnöknek. Lelkes deákpárti képviselő volt Miklós 
is, a felvidéken olyan előkelő szerepet játszó tapolylucskai és kíike- 
mezei Bánó famíliának egyik legkiválóbb tagja.

A Bánók a mellett, hogy a közügyek vármegyei és országos szol
gálatából is kivették méltó részüket, mint lelkes lutheránusok egyhá
zunknak is elsőrendű oszlopemberei voltak. Érdemük az is, hogy az 
ősi birtokot csonkítatlanul megőrizték, sőt szakértő gazdálkodásukkal 
gyarapították is, míg az idegen hatalom abból a nagy világégés után 
jórészt ki nem forgatta őket.

A könyv kiadója, Bánó Aladár is elődei nyomdokán haladt: mint 
Sárosvármegye főjegyzője és az ősi eperjesi kollégium felügyelője, áldott 
munkát fejtett ki. Most, mikor a zord idők közéleti tétlenségre kár
hoztatták, vigasztalásért a múltba, azokhoz fordul, „akik máskor voltak". 
Barátja, Gömöry János útján e szép könyvben áldoz atyja emlékének 
és vele ama szebb kornak, melybe lelkünk fájó vágyakozása vissza- 
visszaszáll.

Megújul e könyvben Bánó Miklós mellett sok más kiváló Sáros 
vármegyei emberek képe is. Mert ez a szép vármegye a nagy embe
rek egész csillagképletét adta a hazának. Ha csak a gentry-familiákra 
szorítkozunk is, milyen jól hangzik magyar ember fülének a Bánók, 
Tahyak, Dessewffyek, Péchyek, Bornemiszák, Pulszkyak, Üjházyak neve.

És mint evangélikus magyar tanárok jóleső örömmel állapítjuk 
meg, hogy a sárosi nagyemberek legnagyobb részét az eperjesi kollé
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gium nagy tanárai nevelték: Greguss Mihály, Csupka András, Hazs- 
linszky Frigyes, Herfurth József, Vézsey Tamás, Berzeviczy Albert, 
Ludman Ottó, Horváth Ödön és társaik.

És a nagy tanárok mellett felsorakozik a nagy tanítványok fényes 
serege: Kerényi Frigyes, Lisznyay Kálmán, Sárosi Gyula, Irányi Dániel, 
Kossuth Lajos, Vahot Imre, Vahot Sándor és annyi más.

Érdekes dolog ott látnunk közéletünk szereplőinek élettörténetében 
— amire c könyv is több példát nyújt — a kiváló nevelőt, instruktort, 
prefektust, aki döntőleg hatott tanítványa, esetleg ifjabb tanulótársa 
fejlődésére.

Székács volt báró Prónay Sándor nevelője, Tompa Mihály Péchy 
Tamásé, Nemessányi Károly, az eperjesi kollégiumi Magyar Társaság 
alapítója Pulszky Ferencé, — mind a hárman Eperjesen.

Eperjesnek fényes múltjába vezet vissza ez a kis könyv is, melyet 
szerzőjének, Gömöry Jánosnak egyénisége kétszeresen kedvessé tesz 
előttünk. Gömöry volt az Evangélikus Tanáregyesület tulajdonképpeni 
megalapítója, titkára, majd elnöke, míg a nagy vihar el nem szakította 
egymástól az egyesületet és elnökét. Országos és református tanár
egyesületi gyűléseken sokszor képviselte egyesületünket. Neve e folyó
irat sok református és evangélikus olvasójának lelkében ébreszt jóleső 
emlékeket.

Trianon után is Gömöry volt az eperjesi kollégium fokozatosan 
megszüntetett magyar gimnáziumának igazgatója. Mint a síilyedő hajó 
kapitánya, úgy láthatta ő is bizonyára rettenetes szívfájdalmak 
között, hogyan csapnak össze az idegen hullámok kedves iskolája fölött.

Az eperjesi kollégium „utolsó" magyar felügyelőjének és „utolsó“ 
magyar igazgatójának közös könyve, mint Vinéta harangjainak bugása 
áldott nagy idők édes-bus emlékét újítja fel minden magyar olvasója 
szívében, különösen pedig a miénkben, akiket Eperjeshez életünk 
virágkorának felejthetetlen emlékei fűznek. Szígethy Lajos.

Sztehló Kornél: A Budai Ág. Hitv. Evangélikus Egyház 
Története 1821-től 1918-ig. Budapest, 1930. 8-rét, 58 lap. A budai 
Luther-szövetség kiadása. Ára 2 pengő 50 fillér. Tiszta bevételei a 
szegény konfirmándusok alapja javára szolgálnak.

Három év híján 100 esztendő nehéz küzdelmeiről szól ezen kis 
fűzet jóformán naplószerű előadásban.

Budapesten, ebben a nagy katolikus erőtől duzzadó nagy város
ban, az 1821. évben 49 evangélikus vallású ember vállalkozik arra, 
hogy Budán ág. hitv. evang. egyházzá szervezkedik, vagyis ellátja 
híveinek lelki szükségletét, hitbeli ápolását, gyermekeinek iskolázta
tását és vallásos nevelését. Ehhez képest gondoskodik az istentisztelet 
tartására és gyermekek tanítására alkalmas helyiségekről; gondoskodik 
az alakuló egyház fejlesztésére és igazgatására képes ügybuzgó férfiak 
megnyeréséről, kiknek a szellemi és anyagi eszközök beszerzése 
mindennapi halaszthatatlan teendőjük, azonkívül az egyház jövőjének 
biztosítása végett alapok gyűjtésére is kell gondolniok.
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Természetes, hogy ily kevés egyháztag ügy buzgó munkáját csak 
egy gondviselésszerü, vallásos lelkületű hatalmas pártfogó áldozatos 
tevékenysége vezethette sikerre. Ilyen fenkölt lelkű pártfogó volt az 
akkori nádornak, József főhercegnek evangélikus vallási! felesége: 
Mária Dorottya főhercegnő, aki 1821 — 1847-ig legfőbb gyámolítója, 
tanácsadója, anyagiakban legfőbb segítője volt a nehezen erősödő egy
háznak, mely kezdetben a pesti evang. egyház fiókja volt. Önálló egy
házzá az 1840. évben szervezkedett, állandó lelkészt az 1844. évben 
választott, templomot az 1847. évben kezd építeni s annak alapkövét 
az 1847. augusztus 9-én teszi le. — Az egyházfejlesztés munkája 
azonban később is nagy gondot okoz, kiváló egyházi és világi férfiakra, 
hivatásuk magaslatán álló lelkészekre és felügyelőkre van szükség, 
hogy azok egymás munkáját megértéssel, tapintattal, kellő ügyszeretettel 
folytassák s az egyházat a fejlődés útján tovább építhessék. Szerző, ki 
maga is 44 éven keresztül szolgálta ez egyházat mint jegyzője, majd 
gondnoka, végre felügyelője s kezdeményezője volt a nehezen magya
rosodé Budán a magyar nyelv hivatalokban való használatának, közli 
is munkájában Mária Dorottyhának, továbbá a kiváló lelkészeknek, 
gondnokoknak, felügyelőknek arcképét s ezek működésének előadásá
val hozza kapcsolatba az egyházi élet megrajzolását, anyagi erejének 
gyarapítását és az egyházi szegények istápolásának munkáját. Külön 
jegyzékben közli az egyház részére tett adományokat és hagyományokat.

Valóban hézagpótló munkát végzett szerző derék müvének meg
írásával és kinyomatásával, mert minden egyháztagnak nemcsak tudása 
bővül saját egyháza történetének megismerése által, hanem egyúttal 
egyháza iránti szeretete, egyháziassága, hithűsége, az elődök példája 
által felköltött egyházias érzülete és áldozatra is kész lelkülete hatal
masan erősödik. Ez kedvező hatása és eredménye minden — napjaink
ban gyakrabban megjelenő — egyházi monográfiának. E művecskének 
is meglesz e kedvező hatása a budai evang. egyház tagjainál, kiknek 
kedves lesz e könyv, mert elsősorban nekik és őróluk, illetve elődeikről 
íratott, bár sajnálattal fogják nélkülözni ez egyháztörténetnek most el
maradt kiegészítő részét: az egyházalkotmánynak, az egyházigazgatás 
és egyházi adózás módjának ismertetését, továbbá az egyház vagyoni 
erejének és évi szükségletének kimutatását, melyeknek közlését szerző 
ez alkalommal a budai evang. egyház mai helyzetére való tekintetből 
tapintatosan mellőzte.

Köszönet illeti szerzőt e munkájáért. F. B.

Faragó Bálint: A mezőtúri református gymnasiummal kap
csolatos esetek címen kis füzetben adta elénk 1929 júniusában öreg
diák testvérei előtt elmondott kedves anekdotaszerű előadását. Aki a 
diákokat szereti, aki maga is benne élt valaha ilyen világban, szere
tettel fogja ezeket olvasni és sokszor fog jólesőn mosolyogni a kedves 
naívságokon, viszont tanulságokat levonni a komoly feljegyzésekből. 
Most különösen érdekes az építkezés, államsegély szerzéséről szóló 
fejezet, no meg tanulságos és jellemző a cimbalom vételét előadó.
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S kinek ne lenne emlékében érettségi stikli, amely ehhez hasonló? 
Hálásak vagyunk Faragó Bálintnak, hogy ezeket a kedvességeket ki
adta, mert ezekből lehet az iskolát igazán megismerni. Dr. Böhm Dezső.

Lux Gyula : A modern nyelvi olvasmány és a „Kulturkunde“ 
kérdése címen a Magyar Pedagógia 1929. évi 9—10. számából külön- 
lenyomatban adja dolgozatát. A neves tankönyvíró, a modern nyelv
tanítási mozgalomnak kitűnő ismerője, röviden ismerteti a modern 
nyelvek tanításának történetét és céljait. így eljut a mai korban folyton 
hallott Kulturkunde ismertetéséhez és kívánságaihoz. Szerinte is nem 
tanulással, hanem élménnyel lehet ezt elérni. Olyan olvasmányokat ad 
az ilyen elv szerint rendezett olvasókönyv, amelyekből az illető nép 
lelkét lehet megismerni. Cél nem adatok megtanítása, hanem ítéletre 
szoktatás. Elismeri ez irány túlzásait, de várja tőle az élet jobb meg
ismerését, ami minden nemzet gyermekeinek és így összességének is 
hasznára válhatik. Végül nyolc pontban összegezi a kívánalmakat, 
melyeket fel lehet állítani a modern nyelvi olvasmány kiválasztása 
elé : alkalmazkodás a nyelvi tudáshoz, iskolafajhoz, nemekhez ; irodalmi 
értékek legyenek, de egyúttal bepillantást engedjenek a nép leikébe, 
végül derűs olvasmányok keltsék fel az érdeklődést; az ítélőképességét 
fejlesztessék. Igen szép és mind helyes elvek, melyek megvalósítására 
szerzőnk minden könyvében törekszik, s melyeknek megszívlelése a 
modern nyelvi tankönyv írásának ábécéje. Dr. Böhm Dezső.

Hajnal Dávid: A grammatika szerepe az idegen nyelvek 
tanításában (Teoretikum), előadás, melyet szerző a Gyakorló Felső
kereskedelmi Iskola tanárjelöltjeinek tartott. A nyolc oldalas kis le
nyomat a modern nyelvtanítás történeti áttekintése után a Berlitz-féle 
direkt módszer bajait fejtegeti s arra a meggyőződésre jut, hogy a 
nyelvtan tanítását nem szabad elhanyagolni, de ez nem végcél, hanem 
eszköz a nyelv megtanulásához. Aki a nyelvtannal tisztában van, 
abban megvan a társalgáshoz való képesség, aki azonban gyakorlati 
úton akar nyelvet megtanulni, sohasem lesz tökéletes benne. Tantételül 
állítja a végén: „A direkt módszer annyit veszít súlyából, amennyit az 
általa kiszorított grammatikának a súlya." Kissé affektáltan hangzik, de 
igazság van ebben a mondatban, melyet meg kell minden modern 
nyelvtanárnak szívlelnie. b. d.

Győri Vilm os: A polgári iskola gondolatának kialakulása.
Budapest, 1929. 154. oldal.

Hézagpótló és iskolatörténeti szempontból különösen az utókor 
szempontjából jelentős vállalkozás az, amire az Országos Polgáriiskolai 
Tanáregyesület vállalkozott e könyv kiadásával.

Minket is közelről érint e könyv. Első kedves meglepetésünk az, 
hogy szerzőnk teljes elismerésre méltatja dr. Szelényi Ödön : A ma
gyar ev. nevelés története c. művét s másodsorban azért érdekel min
ket ez a könyv, mert bár szerzőnk meggvőződéses római katolikus s
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lehetőleg mindig prédikátornak nevezi lelkészeinket a Magyar Kultúra 
hatása alatt, ott és akkor, amikor a magyar polgári iskola gondolatának 
komoly megindulásáról pozitív adatokkal tud beszámolni, csak azt ál
lapíthatja meg, hogy ennek az iskolatípusnak gondolathordozói és az 
ország köztudatába elhelyezői kizárólag evangélikusok voltak.

így értjük meg, hogy milyen nagy munkát végzett a szerző akkor, 
amikor ennek a nagyarányú kérdésnek a megírásába fogott s adatainak 
kutatása közben talán a lelkiismeretét is kénytelen volt néha el
hallgattatni.

Egyébként pedig teljes elismerés illeti meg munkájának értékeiért. 
Azok, akik az általános pedagógiatörténet keretein belül egyes iskola
típusok speciális fejlődési fázisaival és küzdelmeivel nem ismerked
hetnek meg, csodálkozással látják a történelem tanúsága szerint a fá
radságos vállalkozásokat s igazán csodálkoznak azon, hogy ma még 
egyáltalán van polgári iskola, amely a történeti előzményekben vagy 
annyi akart lenni, mint egy mai iparosiskola, vagy a reáliskola nívójára 
akarta felküzdeni magát, vagy pedig egyszerűen csak alapismereteket 
nyújtott a kereskedelmi szakiskola elvégzéséhez.

Intézte ennek a fejlődési ügyét mindenki, talán éppen csak ele
gendő s kiváló pedagógus nem s hiába látjuk azt, hogy neves emberek 
álltak e jó ügy mellé, az elintézési mód s az eredmény igazolja a vé
leményünket. Ezenkívül ennek az iskolának nehéz küzdelmei rávilágí
tanak arra is, hogy a 19. század előtti időkben az iskolapolitika nagy- 
faktorai közül éppen az egyház volt az, amely a legjobb igyekezettel 
fáradozott azon, hogy a nép minden rétege olyan ismeretek birtokába 
juthasson, amilyenekre a jövő szempontjából szüksége van s ezért igaz
talan szerzőnk néhány olyan megjegyzése, ameilyel az ellenkezőjét hirdeti.

Gondolatmenete, történeti értékelése, a megfelelő korok szociális 
viszonyainak iskolapolitikai szempontból való felvázolásai különben igen 
jók s amennyiben örülünk kedves és értékes művének, éppen any- 
nyira sajnáljuk, hogy indokolatlanul tett vallási megjegyzései — leg
alább is bennünk protestánsokban — egy kissé lerontják munkája 
értékét. Gaudy László.

Vitéz Sághelyi Lajos dr.: A magyar polgári iskola hatvan
éves múltja. Budapest, 1929. 292. lap.

Ez a munka tulajdonképpen az előző műnek a folytatása s az a 
rendeltetése, hogy a magyar polgári iskola 1868-tól való küzdelmét és 
harcainak eredményét bemutassa. Jobb forrásanyag felett rendelkezett, 
mint előző szerzőnk s a fiatalság aktivitásával úgy merült el minden 
forrásanyagában, hogy abból, ami a mai kor számára csak érdeklődést 
keltő lehet, azt mind bemutassa s érdekes, kedves feldolgozásban köz
kinccsé tegye. Ez lehetett a célkitűzése s ennek teljesen meg is felelt.

Könyve élvezetes olvasmány s ahogy megindulunk vele az előbb 
említett évvel, úgy elevenedik meg a muH iskolapolitikája s kultúrtörek- 
véseink sok már elfelejtett érdekessége, amelyeket tényleg érdemes még- 
egyszer megismerni. Tényleg az az iskola ez, amely létéért állandóan
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küzdött, ahogy szerzőnk ezt megállapítja, s nem mondhatjuk azt, hogy 
akár báró Eötvös József, akár Gsengery Antal odaadó cs lelkes küz
delmei egy pillanatig is azt a látszatot tudták volna kelteni bárki
ben, hogy ennek az iskolának hazánkban megvan a fejlődési lehető
sége s élete a kiszabott mesgyében biztosan haladhat előre.

Bizonyos azonban az, hogy a múlt század hatvanas és hetvenes 
életének legizgatóbb parlamenti pedagógiai kérdése: a polgári iskola 
ügyeinek rendezése s ahogy szerzőnk vezet minket a nagy anyagon 
keresztül, a szakértők forrástanulmányozásának részleteibe is belelát
hatunk anélkül, hogy a parlamenti részletek felesleges részletmegvilágí
tásai a gondolatsorozatot megzavarhatnák.

Megállapításai pedig az egyes fázisok után olyan találóak, amelyek 
kedvéért, érdemes volt a könyvet megírni. Érdekes szerzőnk viszonya 
magával a tárggyal szemben. Amikor arról kell beszámolnia, hogy a 
polgári iskola elhelyezésének akadályai egyre nagyobbak lesznek, hogy 
mint iskolatípus nem sorolható sem a középiskola, sem a népiskola 
tagozatába, szigorúan csak történész, aki teljes objektivitással idézi és 
mutatja a múltat, hogy mint volt, miért és kik küzdöttek.

Ha figyelemmel kísérjük a fejlődés egyes állapotaiból bemutatott 
tanrendeket, akkor látjuk, hogy sokszor csak a kísérletezés s rég 
helyesnek ítélt próbák variálásával folyt a játék. Mintha nem is akarta 
volna senki komolyan ezt az iskolatípust hazánkba bevezetni s szinte 
magunk előtt áll a parlament és kultuszminisztérium azon ki nem mon
dott értékelése, hogy nincs is szüksége a magyar falunak és magyar 
iparosságnak annyi ismeretre, mint amennyit ez az iskola nyújtani képes. 
S ennek a gondolatnak továbbvitelével látjuk meg tulajdonképpen nem
csak ennek az iskolának nemzetnevelő jelentőségét, hanem azt is, hogy 
nálunk a múltban a nép érdekében sohasem hoztak olyan kultúráldo- 
zatot, mint amilyent az megérdemelt volna.

Érdekesen vonul végig ebben a könyvben az ezen iskolához közel
álló iskolatípusok fejlődésének sok-sok bizonytalansága s mégis azt kell 
megállapítsuk, ami már egészen speciális magyar vonás, hogy egy ere
deti gondolat célkitűzései közben jelentkező kísérletezések annyira fog
lalkoztatják a magyar embert, hogy sokszor a később jelentkezett 
gondolat hamarabb ölt testet, mint ami azt tulajdonképpen megindította 
vagy kiváltotta. Ebben a kérdésben is azt látjuk, hogy a polgári isko
lával való vívódás arra mindenesetre jó volt, hogy gyors ütemben 
rendeztetett hazánkban úgy a reál, mint a kereskedelmi és iparoktatás 
s mi azt hisszük, hogy a polgári iskola küzdelmeinek ez az eredménye 
olyan érték, amiért magáért is érdemes lett volna dolgozni.

Látjuk ebben a könyvben azt a sok kísérletezést is, amely a 
polgáriiskolai tanárképzés körül folyt s hűségesen tér ki szerzőnk 
ebben a részletkérdésben úgy a mult, mint a jelen minden olyan rész
letére, amely külön érdeklődésre tarthat számot.

Művének kiváló fejezetei a háborús polgári iskola és az új öncélú 
polgári iskola fejezetei s azok a különböző statisztikai rajzok, amelyek 
a megadott anyagot szemléltetik minden elgondolható lehetőségben, újra
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csak arról győznek meg, hogy szerzőnkben a kiváló szakember, jó pe
dagógus és az értékes történetfilozófus közös értékeket képviselnek.

Örömmel mutattuk be ezt a minden tekintetben értékes művet, 
ha csak így vázlatosan is és örömmel állapítjuk meg azt is, hogy a 
szerző, a székesfőváros érdemes polgáriiskolai tanárgárdájának ez a 
dísze és nagy értéke evangélikus, aki, mivel sokra hivatott el, bizo
nyára az illetékesek megállapításai után érdemeinek és értékeinek meg
felelő munkakört tölthet be. Gaudy László.

Cserkészörsvezetők könyve. Irta: Major Dezső. Budapest, 1927. 
(III. kiadás.) A Magyar Cserkész könyvei 9—13. száma.

A cserkészet, mely méreteiben mindig nagyobb lesz, nem nélkü
lözheti a jó vezető, irányító könyveket. Azok nélkül az egyes vezetők 
a maguk tapasztalata alapján lassan és nehezen hozzáférhető módon 
tudnák csak a kiképzést vezetni és nem volna meg a csapatok közt a 
nagy egység. A jó vezetőkönyv mellett még sok mindent el lehet 
mondani, de megvan az egyenesvonalú irány és a fiúknak sokkal 
könnyebb a feltétlenül szükséges ismeretek megszerzése. Ilyen átfogó, 
a maga nemében egyedülálló könyvecskét adott ki Major Dezső 1921- 
ben az őrsvezetők számára, amely a jelen III. kiadásig csak gyara
podott, javult. A cserkészetben a kiképzés súlypontja az őrsön van, 
azért kell őrsvezetőinket minél jobban kiképezni, jó tanáccsal, gyakor
lati tudással felszerelni. A jó vezetéshez egyéni rátermettség kell, legyen 
az akár egy őrs vezetője, akár a társadalom, a nemzet vezetője; de 
kellő felelősségérzettel és készültséggel, különösen ilyen kisebb körben, 
mindig jó munkát lehet végezni. Ehhez segíti őrsvezetőinket ez a 
könyvecske. Az ő segítségével meglátja és megérti a fiú, hogy az őrs 
egybeforrása, az embertársakkal való együttmunkálkodásnak iskolája; 
hogy a kiképzés folyamán az őrs az engedelmesség és az önállóság 
próbáján esik á t ; hogy a szeretet és kölcsönös tisztelet a cserkész
fegyelem alapja; hogy egyéni tudását a köz javára fordítsa: szeretetből 
szolgál stb. Sokat kívánunk ifjú őrsvezetőinktől, de az a mozgalommal 
vele já r; s ha megvan a parancsnokával a kellő összhang és együtt
működés — ami természetes —, akkor megfelel a nagy feladatnak. 
Elvezeti a könyvecske a fiúkat cserkésztudásukban egészen a táborba, 
ahol igaz testvériességben, mintaállamban élnek, amely az életre is elő
készít, mert nem csupa élvezet és szórakozás; munka és szolgálás 
foglalja el a főhelyet ott. A feszességet is megkívánja a cserkészeitől, 
de helyesen hangsúlyozza, hogy az első a cserkésztörvény és azután 
jön a rendgyakorlat.

Hosszú évek cserkészvezetői tapasztalata és az ügy iránti nagy sze
retet szól hozzánk a könyvecskéből, közvetlen előadásszerű tárgyalásban.

A végén Temesi Győzőtől ügyesen megírt összefoglalást kapunk 
a rajvezetőről.

A könyvecske az egyetemi nyomdából került ki és egyes sajtó
hibáktól eltekintve csinos, könnyen kezelhető és áttekinthető.

(Budapest) Vitéz dr. Réz Henrik.
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Céllövészet. A céllövő különpróba részletes feldolgozása. Buda
pest, 1929. A Magyar Cserkész könyvei 100—101. száma.

A Magyar Cserkészszövetség az egyes próbapontokra vagy külön- 
próbákra vonatkozólag külön füzetekben összefoglalja a tudnivalókat, 
úgyhogy a fiúk minden nehézség nélkül elsajátíthatják azokat. Ilyen 
ügyes összefoglalás a céllövészetről szóló kis füzet. Egyszerű, könnyű, 
kérdés-felelet alakban megadja az ahhoz szükséges ismereteket; a hiba- 
háromszögeléstől és az óvatossági rendszabályoktól kezdve egészen a 
lőtérszolgálatig és a versenyszabályokig mindenre kiterjeszkedik. E gon
dos füzet egy lépéssel előbbre vitte e nemes, magyaros sportágnak az 
ügyét és reméljük, hogy az elméletileg felkészült ifjaknak minél több 
alkalmuk lesz gyakorlatilag is megmutatni a tudásukat. Utóbbiról, úgy 
tudom, szintén a Magyar Cserkészszövetség gondoskodott.

(Budapest) Vitéz dr. Réz Henrik.

Schnepfenthal und Ungarn. Beiträge von E. von Szelényi. 
Gotha, 1930.

Értékes tanulmány jelent meg a fenti címen Lie. dr, Szelényi 
Ödön egyetemi magántanártól, aki már oly sok jeles munkával gazda
gította a filozófiai és pedagógiai irodalmat és ezek közül nem egy 
olyannal, amely önálló forrástanulmányokon alapul. A fenti dolgozat is 
önálló kutatás alapján tárgyalja a schnepfenthali nevelőintézet hatását 
Magyarországra, az intézet volt magyar látogatóit és magyar születésű 
tanárait. Pestalozzi hatása hazánkra közismert és gyakran volt a peda
gógiai kutatás tárgya. Kevéssé ismeretes Salzmann iskolájának hatása 
s hogy dr. Szelényi értékes munkaerejét ezen ismeretlen téren érvé
nyesítette és tegyük hozzá, nagy eredménnyel és szerencsével, ez nagy 
érdemszámba megy. Ezen eredményekről számol be a fenti német dol
gozat. Németország és hazánk között különösen a reformáció óta áll 
fenn kulturális téren szoros kapcsolat és ez tart egészen a jelenkorig. 
A kiváló német egyetemeknek és nevelőintézeteknek nagyon sok ma
gyar látogatója akad. A schnepfenthali intézetet sem mulasztották el 
meglátogatni, különösen Jena, Göttingen és Halle magyar egyetemi 
hallgatói. így 1786—1849-ig Magyarországból és Erdélyből 366 látoga
tója volt az intézetnek. Ez a tény világosan mutatja, hogy a Salzmann 
atya iskolájának nagy vonzóereje volt a protestáns Magyarországra. 
Ezen látogatók közé tartozott Ángyán József és dr. Szelényi 
becses tanulmányában közli ennek értékes leírását a schnepfenthali 
nevelőintézetről. Hasonlóképpen olvasunk érdekes leírást Brunswick 
grófnőtől, aki a magyar gyermekkert alapítója volt és 1808-ban láto
gatta meg a schnepfenthali iskolát. Szerző bizonyos kapcsokat állapít 
meg a Wimmer által alapított felsőlövői tanintézetek és Schnepfenthal 
között és ezt a kapcsolatot e helyt azzal a szerény adattal egészítjük 
ki, hogy Felsőlövőn 1853-ban működött egy Ruppe Ede nevű német- 
országi születésű tanár, aki közvetlenül előbb Schnepfenthálban tanított. 
A továbbiakban azt a kérdést is vizsgálja szerző, hogy mily hatással 
volt Salzmann iskolája a hazánkban a 19. század elején létesült inter-
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nátusokra. Ámde nemcsak Salzmann intézete hatott hazánk közoktatás- 
ügyére, de iratainak is nagy hatása volt. Erről is behatóan beszél dr. 
Szelényi kitűnő tanulmánya. Munkáit többen fordították, a katholikus 
Folnesits pedig szabadabb szellemű vallásoktatása miatt szembeszáll 
Salzmannal. A gondos tanulmány szerzőjének figyelme mindenre ki
terjed, még arra is, hogy mennyi előfizetője volt nálunk Salzmann 
műveinek és milyen természetrajzi ajándékok érkeztek hazánkból 
Schnepfenthálba a szertár részére. A schnepfenthali tanintézetben három 
magyarországi születésű tanító is működött: a poprádi születésű Glatz 
Jakab, aki 1797—1804-ig tanított, majd a bazini Skolka András és 
az erdélyi születésű Oberth János. Szerző mind a háromnak közli élet
rajzát, a munkálkodásukra vonatkozó adatokat és Schnepfenthalban 
szerzett impressióit. Hazánkban az összes philantropisták között a leg
ismertebb volt Salzmann és schnepfenthali iskolája. Basedow és Campe 
kevésbé ismeretesek. Kiváló nagy pedagógusaink — így Genersich — 
is ajánlották Schnepfenthal meglátogatását. — Dr. Szelényi tanulmányát, 
amely minden tekintetben lebilincseli figyelmünket, nagy élvezettel és 
érdeklődéssel olvastuk át és annak áttanulmányozását minden magyar 
tanárnak a legmelegebben alánlhatjuk.

(Sopron) Koller István.

A  nagykőrösi Arany János Társaság évkönyvei. IV. kötet. 
Szerkesztette: Dr. Tőrös László főtitkár. Nagykörös. 157. 1.

A mai nehéz időkben, amikor a Pesti Hírlap olcsó, sárga könyvein 
kívül minden magyar könyv oly drága s olyan nehezen születik meg, 
jól esik látni s kézbe venni egy vidéki város szellemi életének ez újabb 
bizonyságát. Az Aranv János Társaság, mely Nagykörösön az Arany 
János működése által megszentelt helyen alakult s amelynek helyből 
32, vidékről 39 r. tagja s nagyszámú tiszteleti, alapító s pártoló tagja 
van, eredményes munkásságának újabb bizonyságaként kiadta 1928. 
évi működésének ügyesen szerkesztett évkönyvét. A kötet domináló 
cikkei Szász Károly s Arany János alakjai köré csoportosulnak. Leg
fontosabb cikke is a szerkesztő főtitkáré, Arany professzoráról, Sárvári 
Pálról szól, tehát ő is igyekszik a szálat megkapni Aranyban. Szász 
Károllyal s nejével Patonay Dezső és Osváthné foglalkozik, Aranyról 
a szerkesztőn kívül Révfy Géza, Muraközi Gyula, Sántha Béla prózai, 
illetve verses dolgozata szól. Szávay Gyula székfoglalójának fődarabja 
is Aranyt hozza elénk. Marton' Sándor Biczó Pálról, Domby Béla Fiíó 
Lajosról emlékezik meg, előbbi prózában, utóbbi költeményben. Szenteli 
Dezsöné a magyar népművészet, Gulyás Jenő a magyar építőstílus 
szépségeit s védelmét hangsúlyozza. A kötet költői közt ifj. Szász 
Károly, Lörinczí György, Tollas Béla, Vályi Nagy Géza, Szabolcska 
Mihály, Szávay Gyula, a már említett Sántha Béla, Domby Béla nevei 
olvashatók. Gödé Lajos pedig a diakonissza-ügyet ajánlja gondjainkba. 
E nívós, szép cikkek, versek (köztük igen megkapó a „Novemberi dal“ 
című) azt mutatják, hogy Nagykőrös nem felejtkezett el régi múltjáról, 
mikor iskolájának olyan tanári kara volt, mint sehol az országban. A
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Hivatalos részben is találunk sok-sok olyan érdekes adatot, mely állí
tásunkat igazolja. A megnyitó beszédek emelkedett hangúak, a titkári 
jelentés kimerítő képét adja az évnek, a műmellékletek sikerültek. 
Szemlénket sok cikk érdekli, légióként pedig Sárvári Pál életének az a 
kimerítő leírása, amelynek itt csak az I. részét kapjuk, a továbbiakat 
a szerkesztő a következő évkönyvben Ígéri. Kár, hogy így kettészakadt. 
Helyesebb lett volna, ha a terjedelme nagy helyet foglalt volna is el, 
ez évkönyvben adni. Végeredményül azzal a megnyugtató érzéssel 
tesszük le a könyvet kezünkből, hogy a jövő évi, e sikerükhöz hason
lóan gazdag anyagot fog hozni s a temesvári Arany János Társaság, 
az ungvári, gyöngyösi társaság stb. helyébe a letiport magyar földön 
új virágok fakadnak. Gulyás József.

Ecsedi István: A bolgárok földjén. Debrecen, 1929. 124. 1.
A debreceni tanítóképző volt tanára, jelenleg az ottani Déry-muzeum 

igazgatója, egy érdekes útirányokat tartalmazó könyvet bocsájtott közre. 
1926. augusztusában útra kel Bulgária felé s Ruscsukon, Madarán, 
Sumerén, Szófián, Rebrován, Plovdiron, Karárlokon, Várnán át Konstanti- 
nápolyba megy. De míg ezt az utat megtette, sok mindent látott, amit- 
még a kinyílt szemmel járó ember sem mindig lát meg. Mert ő 
feltette a tudomány szemüvegét és azon keresztül nézte a dolgokat. 
Elsősorban néprajzi dolgok érdekelték. Ezzel a határozott szándékkal 
és céllal indult útjára, Nagy segítségére volt a bolgárok közt tartózkodó 
Fehér Géza egyetemi magántanár is, akivel együtt járták be a bolgár 
falvakat s figyelték meg a nép életét. Szerző sok rokonvonást fedezett 
fel a magyar és a bolgár nép szokásai között. És ezeket írta le ez 
élvezetes munkájában. Nem száraz ethnographiai leírást ad, hanem ele
ven útleírás selyempapírosába göngyöli a tudományos anyagot, hogy 
még a nem szakember is olvashassa és élvezhesse. (Ilyenféle műve volt 
a Poros országutakon is, mely a Nagyalföld tájait örökítette meg.) 
Hogy az előadása szemléletes is legyen, csinos rajzokat iktat be (a bol
gár vízimalomról, az arató bolgár leányról, a nyomtatásról, rostálásról 
stb.). De meglátja a bolgárok földjén lakó törökök sajátos szokásait, 
viseletét is. Itt-ott vázrajzot is mellékel, hogy szemléletesebb legyen a 
leírása. Érdekes a stílusa. Szereti az egynéhány szóból álló rövid, egy
szerű mondatokat. Ez az előadását kényelmessé, lassú menetűvé teszi, 
bár ha sokáig olvassuk, egyhangúvá is. (Pl. lakóház előtt istálló és 
kamra van. Az istállóban a hámos és fejős állat van . . . Jobbra van a 
konyha. . .  A juhhús már apróra van vágva.) Az élvezetes könyvet a 
földrajz tanításánál jól felhasználhatjuk. Olcsó. Gulyás József.

A debreceni m. kir. Tisza István-tudományegyetem évkönyvei 
és almanachjai. (XL, XIII., XIV.)

Az 1927—28-i évkönyv 85. lapján azt olvassuk, hogy a VKM az 
1918—19-től 1924—25. évi egyetemi évkönyvek és almanachok kiadá
sára megfelelő hitelt bocsájtott az egyetem rendelkezésére. Az évek óta 
kiadatlan évkönyvek sajtó alá rendezését R. Kiss István vállalta. Eddig
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még két ilyen régebbi évkönyv került ki a sajtó alól, az 1924 —25-i s 
az 1926—27-i. (XI. és XIII.) Remélhetőleg, hamarosan követni fogja a 
többi is, hiszen mozgalmas évek voltak azok, amelyeknek eseményei 
előttünk, az egyetem szempontjából, ismeretlenek. Pl. az 1924—25-i 
évkönyv 133. lapján, a rektorok névsorában ezt olvassuk: az 1918—19. 
tanévben szereplő rektornak a neve egyetemi kiadványainkból töröltetett. 
Örömmel látjuk, hogy a Tiszántúl egyeteme lassan-lassan hogy bővül, 
egészül új meg új szakokkal, sőt karokkal is. 1914—15 volt első tan
éve : hittudomány, jog- és államtudomány-, bölcsészet-, nyelv- és tör
ténettudományi karral nyílt meg. Az 1920—21-ik tanévben bővült orvos- 
tudományi karral. (Nem rég nyílt meg a természettudományi kar is rk. 
tanárok kinevezésével.) Az J 927——28-i évkönyv szerint már annyira 
elkészült a klinikai épület, hogy a közkórházat visszaadta az egyetem 
a városnak. így halad lassan-lassan az egyetem a teljes kiegészülés felé. 
A magántanári státus is folytonos emelkedést mutat. Szellemiekben bő
séges okulást meríthetünk ez évkönyvekből. Mindhárom évkönyv hozza 
az az évben elhangzott beszédeket, felolvasásokat is. A vaskos XI. kö
tetben Tisza Istvánról, a trianoni békéről, a szabad királyválasztásról, 
Apáczai Cseri Jánosról olvasunk. A XIII. kötetben a megnyitó és záró 
ünnepélyeken elhangzott beszédek, értekezések mellett kiemelhetők a 
Tisza-szobor leleplezésekor s a Tisza-emlékiinnepélyen mondott be
szédek. Ferenc József alakját R. Kiss István állítja elénk markáns vo
násokkal. A XIV. évfolyamban a tanévnyitó és záró ünnepélyeken, a 
Tisza-emlékiinnepen elmondott beszédek mellett az egyetemi tanárok 
baráti összejövetelén tartott előadások emelhetők különösen ki pl. Deb
recen természettudományi múltjáról).

Nemcsak hivatalos látogatásokról számol be a 3 kötet, hanem 
baráti s öt külföldi látogatásról is. Krakkóból, Eszakamerikából, Insbruck- 
ból, Kiéiből, Harmsworth Esmond, a finnek, esztek, németek közül, 
Kaliforniából. Olaszországból, Liliéből. Strassburgból jöttek az egyetem 
megnézésére vendégek. A nemzetközi zoológiái kongresszusra pedig 
messze földről gyűltek Debrecenbe. Viszont az egyetem tanári karának 
egyes tagjai többször szerepeltek a hazán kívül is (Dancig, Frankfurt, 
Páris stb.). Üjabb időben szünidei tanfolyamokat tartanak, melyre messze 
földről gyűlnek a hallgatók. (XIV.)

A hallgatósággal foglalkozó rész is sok tanulsággal szolgál. így pl. 
a hallgatók szorgalmáról s anyagi ellátásáról szóló fejezetek. Van sub 
auspiciis gubernatoris felavatott doktor is e három év alatt avatottak 
közül, díszdoktorság szép számmal adatott. A hallgatók részére való 
ösztöndíjak munkára ösztönzik az ifjakat s a jótétemények megköny- 
nyítik a tanulás e nehéz éveit. A testnevelésre és sportra is nagy 
gond fordittatott. Vannak ugyan nem egyetemi hatóságok felügyelete 
alatt működő egyesületek is, de ezek működése, a tanács és a kar elé 
terjesztett jelentések szerint, megnyugtató. A XIII. évfolyam végén ol
vasható zárszó szavai illenek általában mindenik évfolyamra. Várjuk az 
1918—19, 1923—24 s 1925—26-os évkönyveket is. Szívesen látnok bennük 
a hallgatók lakóhely s vallás szerinti statisztikáját is. Gulyás József.
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Zsinka Ferenc: Magyar Protestáns Egyháztörténetí Adattál.
Budapest, XII. évfolyam. 1928. 233. oldal. — Ugyanaz XIII. évfolyam.
1929. 243. oldal.

A magyar protestáns egyházi történettudomány nem rendelkezik 
még olyan hatalmas kútfőgyüjteményekkel, mint a magyar köztörténet 
(Monumenta Hungáriáé Historíca) vagy részben a magyar katolikus 
egyháztörténet tudománya (Monumenta Vaticana stb.). Annyival inkább 
hézagpótló és felbecsülhetetlen Zsinka Ferencnek az a buzgósága, mely- 
lyel felújította 1927-ben a magyar protestáns egyháztörténelem doku
mentumainak ezen évfolyamonként megjelenő egyetlen szervét. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság ezen nagyértékű kezdeménye
zése ugyanis ismeretlen okokból már 1911-től kezdve szünetelt 1927-ig.

A mü XII. évfolyamában Zsinka Ferenc nagyobbára felsőmagyar
országi vonatkozású diplomákat közöl eredeti magyar és latin nyel
ven a 16. század második feléből. Továbbá Miskolczi Csulyak István
nak, a 17. század első felében élt nevezetes zempléni református espe
resnek (lásd Theologíai Szemle 1926. évf.) gyászbeszédeit eredeti ortog- 
rafiájú magyar nyelven, Bocskay István, Rákóczy Zsigmond. Rákóczy 
Lajos és ifj. Rákóczi Zsigmond felett. Mindez még nem szaktudósnak 
is rendkívül érdekes és értékes bepillantást enged korabeli eleink éle
tére, világfelfogására, — hitére. Dr. Asztalos Miklós pedig egyenesen 
szenzációszámba menő közlésében a régi wittenbergi egyetemi 
könyvtár eredeti állományából általa feltárt 402 darab 1711 előtti 
magyar nyomtatvány rendszeres katalógusát adja, nagyban kiegészítve 
ezzel a Szabó—Hellebranth-féle Régi Magyar Könyvtárt is. Azután 
Zoványi Jenő Miskolczi Csulyak István esperesi naplóját közli a meg
előző két évfolyamban közöltek folytatásaként, melynél elevenebb és 
közvetlenebb korrajzot a korabeli vallási állapotokról az egész magyar 
református múlt irodalmában is keveset találunk.

A XIII. évfolyamban Zoványi Jenő a mai vármegyék és benne 
betűrendbe szedett egyházközségek 16—17. századi protestáns lelké
szeinek nyugtatványaít közli a tized felvételéről. Zoványi még mindig 
fiatalos szorgalommal és készséggel bányászta ki ezeket a már-már ve
szendőbe menő apróságokat az országos levéltárból és fenti módon 
gondos csoportosításban tárja feldolgozásra a tudomány elé. De már így 
is sok egyházközség összeállíthatja belőle a maga korabeli lelkészeinek 
névsorát. Ugyancsak ezen évfolyam hozza még Zsinka Ferenc búvár
kodása nyomán a gyöngyösi református egyház történetének több ok
leveles dokumentumát a 17. és 18. század fordulójáról. Végül pedig mind
két évfolyamot kimerítő hely- és névmutató teszi könnyen kezelhetővé.

Valóban kívánjuk, hogy az Adattár életében soha többé szünet 
ne álljon elő, hanem tiszteletreméltó szerénységével szolgálja úgy, mint 
eddig az objektív tudományos tisztánlátás munkáját, mert ezzel az egy
házhűséget is szolgálja a hívekben. Az Adattárra külön felhívjuk val
lástanáraink figyelmét, mert az egyháztörténettanítás nem egy közvetlen 
szemléltető eszköze található benne.

(Mezőtúr) Tóth Dezső.



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 191

Incze Gábor: Temetési beszédek. Budapest, 1929. 64. oldal. 
16°. Ára 3 pengő.

A mü huszonkilenc temetési beszédet és egy temetési imát tar
talmaz, huszonkilenc magyar és egy külföldi, ma is élő, kizárólag 
gyakorló lelkipásztor legjava terméséből egy-egy darabot Incze Gábor 
szerkesztésében. Inczének, mint a már régebben kiadott gyermekisten
tiszteleti és keresztelési "beszédgyüjteményeivel, úgy ezzel is az a célja, 
hogy casualis igehirdetésünk színvonalát emelje megfelelő klasszikus min
ták közrebocsátásával. Ez a gondolat és annak megvalósítása nagy 
nyereség egyházi irodalmunkban, hiszen éppen a casualis igehirdetés 
meglehetősen elhanyagolt terület volt még a múlt évtizedek túlbö 
magyar prédikáció irodalmában is. Bízvást ajánljuk e művet is minden 
gyakorló lelkipásztornak, mert benne mindenik szerző a maga élmény- 
keresztyénségét állítja a hívek elé a legnehezebb órában: a temetésen. 
Csupán annyit tartunk szükségesnek megjegyezni Incze Gábor elő
szavához, hogy a temetési szertartás alkalmával a halottnak van a leg
kisebb szerepe, nem a halott beszél, akár csak példaadásával is, a 
gyülekezethez, hanem egyedül Isten, még pedig 0  sem a halottról, hanem 
az életről az élőknek. Istennek mindeme beszédéhez csupán csak meg
kapó illusztrációul szolgál a halott. Ezért nem laposodhatik el lírai vagy 
ódái ömlengésekbe a temetési beszéd, de az őszinteség és határozottság 
kívánalmának túlságos hangsúlyozásával ugyancsak ezért nem tolhatja 
fel magát nagyhangú emberi ítélkezővé a lelkész. Továbbá, ha már 
minták adásáról van szó, csodáljuk, hogy Ravasz, Viktor, Gödé, 
Szabó Aladár, Szabó Imre stb-től nem találunk a kötetben egy-egy 
darabot. Talán majd egy következő kötetben megtaláljuk ezt is, mert 
Incze Gábor köteteinekfolytatását nagy bizalommal várjuk.

(Mezőtúr) Tóth Dezső.

Temesi Győző: Cserkészkönyv. Budapest, 1929. 262. oldal. 
Kis 16". Ára: ?.

A Magyar Cserkészszövetség hivatalos kiadványát jól ismerjük, 
hiszen ez már az ötödik változatlan kiadás. Ez a cserkészek hivatalos 
és egyedül érvényes szabálykönyve, benne mii daz a gyakorlati 
és elméleti ismeret, melyek elsajátítása az ifjút hivatalosan III.,
II. és I. osztályú cserkésszé és cserkészőrsvezetővé teszi. Azon 
könyvek felsorolásában azonban, ..melyek minden cserkészt közelről 
érdekelnek“, nem sikerült egyoldalú felekezeti szempontokat teljesen 
kiküszöbölni, továbbá ugyanitt nem látunk külön-külön mindenik ke
resztyén felekezet szerint felsorolva néhány olyan könyvet, melyek 
pedig a cserkészhez illő gyakorlati vallásos élethez jó indításokat 
adnának. Jézus Krisztus evangéliuma nélkül ugyanis a cserkészet 
semmiképpen sem cserkészet.

Tóth Dezső
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Belföldi lapszemle.
A Néptanítók Lapja március 1-i számában Körösi H. lendületes 

szavakban méltatja a kormányzó érdemeit. Utána Drozdy Gyula taní
tási tervezetet közöl Horthy Miklós kormányzóvá történt megválasztá
sának tízéves évfordulója alkalmából tartandó tanítás fölépítésére. 
Harmadik helyen áll Kornis Gy. államtitkárnak a Magyar Ped. Társaság 
Széchenyi ünnepén tartott megnyitó beszéde „Romantika és reformvágy“ 
címen. Ä március 19-i számban Körösi H. ismerteti a közoktatásügyi 
miniszternek 500—18/1929. sz. a. kiadott rendeletét a hadirokkantak 
iránt való tiszteletnek az iskolákban való ápolása tárgyában. Az április 
2-i számból kiemeljük Körösi H. „Pedagógia és Tudomány" c. vezér
cikkét, amely Aug. Messer nyomán fejtegeti, hogy a pedagógia és a 
szaktudományok helyes viszonyának megteremtését illetőleg a filozófia 
támogatására van szükség, mely szolgálatot tesz a tudományok kezde
ténél mint felismerési elmélet, a célnál mint világnézeti tudomány. A 
felismerési teória (helyesebben: ismeretelmélet!) megóv úgy a naturá- 
lizmus, mint a historizmus egyoldalúságától. A világnézet ott van, ahol 
az egyes tudományok a filozófiával érintkeznek. Egyetlen korszak sem 
menthető fel azon feladat alól, hogy újabb és újabb részlettudományos 
kutatással ne foglalkozzék. Következik Bárány Gerő: „Az eszmények 
szerepe a nevelésben" c. székfoglalója. A nevelés — úgymond — a 
mindenségben mindenütt megnyilatkozó fejlődésnek, tökéletesedésnek 
eszköze. Az emberi életnek méltónak kell lenni az emberhez. Az 
emberhez pedig csak az az elet méltó, mely minden ízében át van 
hatva az erkölcsi ideáloktól. A jó eszményének át kell hatnia a szép 
és igaz eszményeit és amikor az ember gyermek- és embernevelésre 
vállalkozik, akkor az ideálokat más, idegen emberi lelkekben akarja 
megvalósítani. Az eszmények által irányított nevelésnek az a célja, 
hogy a jövő generációt érdemessé és így méltóvá tegye a boldogságra.

Az április 17-i számból kiemeljük Kiss József meleghangú és jól 
összefoglalt cikkét Montessori Mária tanítási és nevelési elveinek fejlő
déséről. Földes Ferenc a játékos tornaórákról ír.

A Kisdednevelés 1930. április havi számából kiemelkedik Imre 
S. cikke: „A neveléstudomány magyar feladatai“-ról. Abból indul ki, 
hogy a tudományos gondolkodás nagy kérdései egy-egy területen alap- 
jokat és végsp céliokat nézve azonosak, a részletekkel foglalkozó mun
kában azonban sok eltérésnek kell lennie. A különleges tennivalók 
felismerését és elvégzését különösen azok a tudományszakok követelik, 
amelyek bármily kapcsolatban is, az emberi élettel és a természettel 
foglalkoznak. Mindenütt vannak a másutt folyó munkától valamiben 
eltérő feladatok s elsősorban ezek adnak a tudományos munkának 
nemzeti jelleget. A helyhez kötött feladatok jelentőségét leginkább azok 
a szakok érzik meg, amelyek valamely tevékenység tudományos alap
jait keresik. Ilyen a nevelési tudomány. Ép ezen a területen szembe
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tűnő, hogy a tudományos munkának határozottan az adott helyzethez 
kell alkalmazkodnia, de ugyanígy világos az is, hogy az egyetemes 
szempontok mellőzése tudománytalan. A nevelésügyi kutatás a lélektani 
kísérletezés uralomra jutásával lett nemzetközi jellegűvé. A háború 
utáni fejlemények a nevelésügy főkérdéseínek azonosságát még jobban 
megmutatták. A németség, mely a maga kárára beérte a maga rend
szerével, komoly figyelmeztető, hogy kis népeknek még kevésbbé szabad 
abba a tévedésbe esniök, hogy bármelyik téren is külön, sajátos tudo
mányt teremthetnek.

A Miskolci Jogászélet 1930. áprilisi száma közli Mikszáth Kál
mánnak a miskolci Szabad Egyetem évzáró ünnepén tartott lelkes 
beszédét: „Miskolc a magyar városok előre törésében" címmel. A 
magyar városfejlődés áttekintése után ecseteli az összeomlás után be
következett új helyzetet és megrajzolja azokat a körülményeket, melyek 
Miskolc rohamos előhaladását megmagyarázzák. Miskolc szimbolizálja 
azt a fiatalos erőt — úgymond —, amellyel a régi magyar városok az 
országra szakadt szerencsétlenségből Poenixként új életre keltek. Mis
kolc haladása nem véletlen, hanem azt a városképződés legtermésze
tesebb erőforrásai indították útra.

A Hegyen épített város április 10-i számában Hüttl Ármin 
Hunfalvy János emlékezetét újítja fel. Elmondja az életét, jellemzi tudo
mányos munkásságát és emberi tulajdonságait. Izzó hazaszeretetét 
találóan jellemzi a nagytudós saját szavaival: „A németajkú felvidék 
hegyipatakja vagyok, de amely lefolyt a magyar rónára s ki hányja 
szemére származását! Avagy a fejedelmi Dunát nem mondjuk magyar
nak azért, mert német földön fakadtak forrásai?"

A Religió 1930. I. füzetében Saly L. befejezi Szilasy I. Lelki- 
pásztorságtanáról szóló tanulmányát. Dr. Groh Rezső néhány találó 
példával igazolja az emberi szervezetben rejlő célszerűséget, pl. a 
csontok szerkezetében megtalálhatjuk a szilárdságtan törvényeit; csodá
latos a szív működése: százezerszer húzódik össze 24 óra alatt, 
negyven milliószor egy év alatt, naponta meg olyan munkát végez, 
hogy 1000 kg-ot 19 méter magasra lehetne vele felemelni; a vese 
szűrő szerkezete megszabadítja a szervezetet a fölöslegessé vált vízben 
oldódó anyagoktól; az összhangot a szervezetben az idegrendszer 
biztosítja stb. Mindez a materialisztikus felfogás ellen szól.

A Magyar Szülők Lapja április 1-i számában egy névtelen cikk 
Pestalozzi és Montessori közt rövid párhuzamot von és megállapítja, 
hogy a férfi az elgondoló, a nő a megvalósító, vagyis a részletek meg
valósítója. Mező Irén érdekesen ír a társtalan gyermekről, kit a szülők 
saját társaságukkal akarnak kártalanítani, de ez nem a gyermek javára 
történik, mert a szülők felnőttek akkor is, ha a gyermekekkel játszanak. Más 
baj, hogy az egykét elhalmozzák ajándékokkal, pedig ezzel elrontják:
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ne engedjük kiveszni a zsenge lélekből azt a szerencsés adományt, 
hogy csekélységnek is tud örülni, Az április 15-i számban Michels 
Fülöp értekezik „az agyonnevelt, dadogóvá nyomorított gyermekről". 
Kimutatja, hogy ott, ahol a szülő a jóneveltségre való hivatkozással 
gúzsban tartja, kötözi gyermekének játékos aktivitását és nyelvére az 
illem nevében csomót köt, — ott könnyen pszichés zavarok állhatnak 
elő, amelyek súlyos pszichopatologiás állapotokká fajulhatnak.

Az Evang. Népiskola áprilisi számában Páter Jenő : „Tanító, 
amikor az állam élére kerül" c. cikkében Benito Mussolinit méltatja. 
Szelényi Ödön befejezi: „A néptanító az irodalomban“ c. cikkét, mely
ben N. Dreyer, Ottó Ernst, O. Wittstock tanítóalakjain kívül Gárdonyi, 
Baksay, Sebők Zs., Bródy S.-ral foglalkozik és végeredményül meg
állapítja, hogy Rosegger, Gárdonyi és Ottó Ernst idevágó művei a leg
tanulságosabbak a tanítói hivatás rajza miatt. A fűzet végén megtaláljuk 
Mandula Imre körlevelét: „Az Órszágos Protestáns Sajtószövetség 
szükségessége és programmjának gyakorlati megvalósulása" címen, — 
„Rekontra" címen Reichel L. válaszol azoknak, kik a népviselet el
törlését ajánló cikkeivel szembehelyezkedtek.

A Református Figyelő április 12-i számában Szabó Imre „Kire 
van legnagyobb szükség az iskolában" c. cikkében rámutat a vallás
tanító lelkészek nagy hivatására, ha olyanok, hogy odaengedik maguk
hoz kérdéseikkel és feleleteikkel a fiúkat vagy leányokat, mert a többi 
tanár nagy általánosságban a tantárgyakkal törődik, de nem a diák lei
kével : Dr. Patay Pálné felhívja a szülők figyelmét az új épületbe 
költözött Baár—Madas ref. leánynevelő intézetre (II., Lórántffy Zsu- 
zsánna út 5. sz. a.), mely ezentúl minden modern igénynek megfelel 
és nem lesz kénytelen a felvételre nagy számmal jelentkező tanulókat 
helyszűke miatt elutasítani.

A Jövő útjain 1930. január-márciusi számában első helyen 
Katzaroff szófiai tanár cikkét találjuk „Az igazi néptanítóról". Meg
kívánja tőle a legszélesebb általános műveltséget és a mainál gazdagabb 
pedagógiai műveltséget. Érti pedig ez utóbbin: a lehető legmagasabb 
pedagógiai eszményt, általános nézetet a nevelés alapjairól, bő isme
retet a nevelés története köréből, lélektani műveltséget és praktikus 
kiképzést. Legyen továbbá szociális műveltsége s élvezzen teljes szel
lemi és hivatalos szabadságot. Arató Amália a középiskolások levele
zéséről ír. Törős L. az új iskolák magasabbfokú feladatairól értekezik 
és kifejti, hogy ezek elveit a középiskolába is átkellene vinni. Felhívja 
a figyelmet az érdeklődés kutatására, hiányát érzi a műhelyeknek, 
sokra becsüli a Daltonrendszert és kíván az új iskola szellemében 
vezetett új internátusokat. Gedö Simon Goethe pedagógiai eszményét 
ismerteti. Gerőné Cs. Erzsébet egy eset kapcsán kimutatja, hogy milyen 
fontos szerepe van a családi helyzetnek az egyén fejlődésében.
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A Magyar Gyógypedagógia 1930. 1—2. számában Gyulai 
Aladár: Szabadlevegős iskolák a gyengeszervezetü tanulók c. cikkében 
sürgeti Magyarországon minél több erdei iskola felállítását.

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny áprilisi 
számából kiemeljük Rucsinszki Henrietta cikkét, mely a külföldi közép
fokú gyakorlati irányú oktatás címmel tanulságosan ismerteti és össze
hasonlítja az angol-amerikai és német nevelési rendszert.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny márciusi 
számának legtöbb cikke a tervezett középiskolai reformmal foglalkozik. 
Jgy Bartha I. élénken helyteleníti azt a tervet, hogy a latin nyelvet 
az I. osztályban a német nyelv váltsa fel.

A Moríjah (A Magyar Zsidó Szemle pedagógiai melléklete) 1930. 
1—3. száma az izr. vallásoktatással foglalkozik. Az egyes cikkeket 
Blau L., Hevesi S., Munkácsi B., Szemere S., Kandel S. és Friedmann 
D. írták. Külön is kiemeljük Szemere S. cikkét, melynek címe „Modern 
pedagógiai szempontok vallásoktatásunkban.“ Megállapítja, hogy az izr. 
vallásoktatás sem anyagában, sem módszerében nem simul eléggé a 
gyermek természetéhez. A vallásoktatásban sokkal szivósabb a hagyo
mányos tantervekhez, eljárásokhoz való ragaszkodás, mint bármely 
tárgyban. Mivel a zsidó vallási élet össze van forrva a héber nyelvvel, 
a legjobbnak bizonyult nyelvtanítási módszert kell a héber nyelvre is 
alkalmazni. A zsidó felfogás nagyra értékeli a vallásra vonatkozó 
ismeretet, mégis a vallásos érzületben is a neki megfelelő cselekvő 
készségben látjuk a vallási szemlélés legfontosabb célját. Sz. Ö.

Megjegyzések. 1

1. Mit tudnak az érettségizett tanulók? A kultusztárca költ
ségvetése bizottsági tárgyalásán egyik pártvezér azt mondta: „A kö
zépiskolából ma kevesebb tudással jönnek ki a tanulók, mint régebben.“ 

Vájjon megfelel-e ez az állítás a valóságnak? Ha igen, akkor 
baj van a középiskola körül, segíteni kell a bajon, mert az bizonyí
tásra sem szorul, hogy ma többet kell tudniok az érett magyar ifjak
nak, mint a múltban. Mivel pedig a múlt nagyon tág fogalom, vonjuk 
meg a határt a háború kezdeténél s így tegyük fel a kérdést: Többet 
tudtak-e a háború előtt érettségizett tanulók, mint a háború utániak ?

Hogy a háború alatt s a háborút követő 2—3 évben sokkal ala
csonyabb volt az érettségi vizsgálatok színvonala, a tanulók tudása, 
mint a háború előtt, azt valószínűleg mindenki elismeri és természe
tesnek is találja, tekintettel a zűrzavaros, nehéz viszonyokra, amelyek
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tanulókra és tanárokra egyaránt nagyon káros hatást gyakoroltak. 
Ezeket az éveket tehát nem is szabad irányadóknak tekintenünk, ha a 
fenti kérdésre feleletet akarunk adni.

Ámde kétségtelen, hogy 1922 óta joggal elvárható volna, hogy az 
érettségizett tanulók többet tudjanak, mint a háborúelőttiek. De vájjon 
többet tudnak-e ?

Nem hiszem, hogy akad tanférfiú, aki határozott igennel merne 
felelni erre a kérdésre. Én határozott nemmel felelek. Állítom, hogy a 
háborúelőtti ifjúság több biztos, tehát igazi tudással hagyta el a közép
iskolát, mint a mostani, tehát érettebb is volt az életre és a felsőbb 
tanulmányokra. A  mostani érettségizők legfeljebb a mathematikában 
és fizikában érik el általában a béke színvonalát, a többi tárgyakban 
azon alól maradnak.

S mi ennek az oka?
Általános oka mindenesetre az a nagy változás, ami egész társa

dalmunk lelki világában beállott. Az idealizmus háttérbe szorulása, az 
anyagiak túlértékelése, a pillanatnyi sikerek hajhászása, a múlt érté
keinek lebecsülése, a kenyérért való kíméletlen tülekedés, az idegizgató 
szórakozások keresése, a jobb jövőbe vetett hit megrendülése, a test
kultúra túlhajtása, a táncőrület, a sportörület s mindezek logikus 
fiziológiai, lélektani következményei: — ezek a beállott lelki változásnak 
főbb vonásai s mindezek természetszerűleg nagyon kedvezőtlenül be
folyásolják a középiskola munkájának eredményét.

A történelmet, a magyar irodalmat nem tanulja a mai ifjúság 
olyan bensőséges odaadással, történelmi és irodalmi tudását nem 
igyekszik úgy elmélyíteni önkéntes, komoly magánolvasmányokkal, mint 
a régebbi tette. Megtanulja a tankönyvet, elolvassa azt, amit számon- 
kérnek tőle, de többre nem hajtja a vágya, nem ösztönzi a közszellem. 
Megy a moziba, színházba, olvas idegizgató modern regényeket, de 
annak nem érzi lelki szükségét, hogy a magyar klasszikus irodalom 
szépségeiben elmerüljön, hogy a magyar történetből a tankönyvnél 
többet is tudjon. így lesz aztán történelmi és irodalmi ismerete a ré
giekéhez képest hézagos, felületes, csakis az iskolában tanultakra szo
rítkozó. A régibb ifjúságnál szinte diákbecsületbeli kérdés volt a magyar 
történelemben és magyar irodalomban való jártasság, ezekből a tár
gyakból gyengének lenni, pláne megbukni, igazán nagy szégyen volt 
diákfelfogás szerint is. Ma már eltűnt ez a szégyenlősség. Ma már a 
tornában, a sportban való elsőséget követeli a diákközvélemény.

A latinból is általánosságban kevesebbet tudnak érettségizett 
diákjaink a régieknél. Oka ennek a közszellem káros hatásán kívül az, 
hogy az ifjabb tanárnemzedék, sokszor jobb meggyőződése ellenére is, 
az egyetemen kapott utasítások, a hivatalos felsőbbségek kívánságai és 
az új tankönyvek rendszere következtében, az egyoldalúan üdvözítőnek 
hangoztatott induktiv módszer követelményeinek minden áron megfelelni 
akarván, kevesebbet grammatizál a kelleténél. Pedig a latint a nyelv
tan alapos megtanítása nélkül nem lehet kellő sikerrel tanítani. Magam
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részéről a tanulók latin nyelvtudásának csökkenését pontosan a Dent- 
féle tankönyvek használatba vételétől számítom. Szeretném azért be
vinni a latintanárok tudatába, hogy a kellő mértékű grammatizálástól 
ne idegenkedjenek. Ha négy osztályon keresztül kellőkép tanítják a 
nyelvtant, a felsőbb osztályokban csak mellesleg kell foglalkozniok 
nyelvtani kérdésekkel s így bementhetik tanítványaikat a latin klasz- 
szikusok szépségeibe.

Végeredményül tehát leszögezhetjük, hogy magyar, latin és tör
ténelemből csakugyan kevesebb biztos tudással rendelkeznek a háború 
után érettségizett diákjaink, mint a háborúelőttiek és hogy csak a fizi
kából és mathematikából érik el a békebeli színvonalat. Szerintem e 
tárgyakból is csak azért, mert ezeket, természetüknél fogva, jobban el 
lehet sajátíttatni velük az iskolában, mint az előbb említetteket.

De hogy igazságosak legyünk, diákjaink mentségére fel kell hoz
nunk azt, hogy a háború utáni magyar középiskola az új tanterv 
követelményei, a melléktárgyak, az ifjúsági egyesületek sokasága követ
keztében sokkal inkább túlterheli az ifjúságot, mint a békebeli. A mai 
tanterv, a mai rendszer mellett a középiskola ifjúsága űzött vadként 
futja végig a tanévet, a szorgalmi idő alatt nincs igazi pihenője, nincs 
alkalma csendes elmerülésre, a hallottak, a tanultak nyugodt, öntudatos 
rendezésére, önkéntes pótolgatására, a hajlamának megfelelő tárgyakban 
olvasmányok útján való nyugodt önképzésre.

Ezért is szükséges az új tanterv, a középiskolai élet olyan be
rendezése, amely nem nyit kaput minden divatos áramlat előtt, a 
tanulók rovására, amely csak a kitűzött nagy célt, az ifjúság testi-lelki 
egészségét, az ifjú test és lélek harmonikus fejlesztését tartja szem előtt, 
minden ezzel ellentétes kívánság elől szigorúan elzárkózik.

Az ilyen középiskola hozza meg az érettségizett ifjúság magasabb
színvonalát. „  T, , ,Borsos Karoly,

2. Néhány megjegyzés Háherehrn G. A. „A rádió és gra
mofon, mint az énektanítás segédeszköze“ c. cikkéhez. A rádió- 
közvetítés nem alkalmazkodik az iskolai munkához, tehát rádió alkal
mazása újabb „kötelező filmoktatás“ lenne, mert felforgatná az iskolai 
rendet. Hogy rádióközvetítésnél nincs mellékzörej! — ilyen állí
tást mindenki megcáfol, aki rádiót hallgat. Nem minden iskolának van 
jó rádiója, egy jó gramofon viszont 300 pengőért már kapható s isko
lai szempontból igen használható eszköz. Lemezek szerzése gondos 
munkával és beosztással nem nagy tehertétel. Különben cikkíró is így 
fejezi be: gramofon „előnyös..., meri ezáltal függetleníti magát (az 
iskola) minden rádióközvetítéstől. “ A  mellékzörej meg ne aggasszon : 
az Evangélikus Tanáregyesület közgyűlésén bemutattam lemezeket; azt 
hiszem, senkit sem zavart mellékzörej s fütty, mint a legjobb rádiónál 
is sokszor. Én gyakorlati bemutatást kísértem szavakkal, e cikk meg 
elmélet csupán. /> . Böhm Dezső.
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Egyházi és iskolai hírek.
debreceni református lelkipásztor, a Dóczi-leányiskola 
igazgatótanácsának elnöke. 76 éves korában elhunyt. 

Áldott legyen emlékezete az áldott lelkű kiváló férfiúnak.

a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára helyettes 
igazgatója, a Protestáns Szemle szerkesztője, a 

Protestáns Irodalmi Társaság főtitkára, f. hó 4-én váratlanul elhúnyt. Május 6-án 
temették el a Kerepesi-temetőben. A gyászbeszédet dr. Ravasz László püspök mon
dotta, így jellemezvén az elhúnvtat: „Egész ember volt Zsinka Ferenc, a jellem 
misszionáriusa, tele őszinteséggel. Munkája egy megkezdett fejezet a magyar tör
ténetírás történetéből, félbenmaradt fejezet; hűbb szívet kevesen adták ét a ma
gyar ifjúságnak, mint ő.“

Megilletődötten hajtjuk meg lobogónkat mi is sírja előtt, mélyen átérezve a 
nagy veszteséget, mit az ő távozása jelent a magyar protestáns kultúra részére.

Dr. Szabó Aladár budapesti református lelkész, volt teológiai tanár, refor
mátus tanáregyesületünknek hosszú ideig tagja, f. évi május hó 4-én ünnepelte 
budapesti lelkészségének 25 éves jubileumát. Az érdemekben gazdag jubilánst mi 
is meleg szívvel üdvözöljük s kívánjuk, hogy még hosszú ideig dolgozhassák az 
Ur szöllőjében.

Csurgói közgyűlés. Az Országos Ref, Tanáregyesület idei közgyűlése Csurgón 
lesz f. évi június hó 6-án. Az Elnökség külön meghívókat most nem bocsát ki, 
hanem e közlemény pótolja a meghívást:

Meghívó az Országos Református Tanáregyesület 1930. évi június hó 6-án 
Csurgón tartandó XXIV. rendes közgyűlésére. A közgyűlés lefolyása:

1930. június 5-én, csütörtökön 20 órakor a személyvonattal érkező 
elnökség fogadtatása a csurgói pályaudvaron.

1930. június 6-án, pénteken:
8—10 óráig szakosztályi ülések a ref. reálgimnázium helyiségeiben,
10—11 óráig választmányi ülés a ref. reálgimnázium tanácstermében, 
11 órakor a közgyűlést megnyitó istentisztelet,
V* 12 órakor közgyűlés a református reálgimnáziumban.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Dr. Dóczi Imre elnök megnyitó beszéde.
2. Üdvözlések.
3. Debreczeni Ferenc debreceni ref. gimnáziumi tanár: „A világnézet 

szerepe az új iskolai törekvésekben“ (német tanulmányútja alapján .
Ez előadás után közebéd, 16 órakor a közgyűlés folytatása.

4. Ecsy Ödön István csurgói reálgimnáziumí tanár: „A túlterhelés és 
a tan tervváltozások."

5. Dr. Vekerdí Béla debreceni ref. gimnáziumi tanár: „A magyar
tanárság anyagi helyzete."

Zsinka Ferenc dr.,

Szele György
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6. A főjegyző és a pénztárnok jelentése.
7. A szakosztályok előterjesztései.
8. A közgyűlés berekesztése.

A közgyűlés után közös vacsora.
Szállásról a vendéglátó tanártestület gondoskodik, ebéden a református reál- 

gimnázium és Csurgó község együttesen látja vendégül a közgyűlésen résztvevőket. 
J e le n tk e z é s  m á ju s  h ó 2 5 -ig  bezárólag a csurgói reálgimnázium igazgatóságánál. 
J ú n iu s  7 -én , s z o m b a to n  b a la to n i k ir á n d u lá s  Indulás Csurgóról 5 óra 26 perckor 

gyorsvonattal, érkezés Keszthelyre 9 óra 20 perckor; Keszthelyről bérelt hajón 
Tihanyba, Balatonfüredre, Siófokra, ahonnan este a résztvevők hazautazhatnak. A 
kirándulás összes költsége (vasút, hajó, ellátás) személyenként 12 pengő.

A kiránduláson résztvenni szándékozók a csurgói reálgimnázium igazgató
ságánál le g k é s ő b b  jú n iu s  1 -ig  jelentkezzenek.

Debrecen, 1930. évi április hó 29-én. A z  E ln ö k s é g .

Szakosztályi ülések a Református Tanáregyesület csurgói közgyűlésén, jú
nius 6-án :

1. A nyelv- és történeti szakosztály ülésén előadást tartanak: a) Samu János 
budapesti rcf. gimn. tanár „A ref. általános óratervről“; b) Horváth Endre pápai 
ref. gimn. tanár „Egy vagy két modern nyelvet tanítsunk-e a reálgimnáziumban?“ 
c. alatt; c) dr. Tőrös László nagykőrösi ref. gimn. tanár „A latin nyelv középiskolai 
tanításának hatása a tanulók magyar nyelérzékére“ ; d )  dr. Jausz Béla kisújszállási 
ref. r. gimn. tanár „A német nyelvi oktatás és a legújabb reform“ c. alatt.

2. A tanitóképzőintézeti szakosztály a következő kérdésekkel foglalkozik:
1. Népiskolai énektanítási tankönyv és vezérkönyv. 2. A ref. elemi népiskolai tanterv.

3. A vallástanári szakosztályon „A vallástanítás módszertanénak munkába- 
vétele“ és „A vallástanítás akadályai“ c. tételekkel foglalkoznak.

Terhére van az árvabélyegakciót adminisztrálni? A saját gyermekei is terhére 
vannak?

Meghívó az Országos Evangélikus Tanáregyesület 1930. évi június hó 9-én 
Bonyhádon tartandó rendes közgyűlésére. Program : D e. 'M0 órakor választmányi 
ülés a reálgimnázium gyűléstermében. 10 órakor istentisztelet. Imádkozik Schöll Lajos 
főesperes. Utána közgyűlés, melynek tárgyai:

1. Dr. Szigethy Lajos elnök megnyitó beszéde. Üdvözlések.
2. Dr. Szelényi Ödön titkár évi jelentése.
3. Vidovszky Kálmán budapesti leánykollégiumi tanár előadása: A vallás 

kapcsolata a középiskola többi tárgyaival.
4. Vitéz dr. Réz Henrik budapesti gimnáziumi tanár előadása: A német 

nyelvi oktatásról.
5. Pénztári jelentés.
6. A választmány előterjesztései.
7. Esetleges indítványok.
8. A közgyűlés berekesztése.
Délután 1 órakor közebéd.
Kérjük azokat, kik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak, hogy május
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okvetlenül jelentkzzzenek a bonyhádi evangélikus reálgimnázium igazgatójánál. 
A június 8-án délután 18 óra 51 perckor érkezőket a hidasi állomásnál bizottság 
fogadja és látja el utasítással, Azon napon ismerkedő est az ev. egyház szíves 
vendéglátásaképpen. — A június 9-i közebédet az egyház és reálgimnázium áldozat- 
készsége adja. — A bejelentett vendégeket a tanári testület tagjai magánházaknál 
szállásolják el. Ha valakinek más kívánsága volna, szíveskedjék közölni a bony
hádi ev. reálgimnázium igazgatójával. — Június 10-én reggel kirándulás Pécsre s 
onnan hazatérés a délutáni gyorsvonattal.

Budapest, 1930. május 10. Az Elnökség.

Herczeg Józsefet, a pápai ref. teol. főiskola tanárát a chicagói egyetem meg
hívta a ref. teológiai tanszékre.

Nehézkes szívesség az árvabélyegakció támogatása, vagy szent kötelesség?!

A budapesti ág. h. ev. leánykollégium résztvett az ifjúsági testnevelési 
versenyen, hol is a VII. osztály csapata az akadálystafétában első díjat nyert, to
vábbá második és harmadik helyeket is elért. A szép eredmény nagyrészt Harmath 
Ilona tanár buzgóságának az érdeme.

A brit és külföldi bibliatársulat tiszteletbeli tagjaivá választotta : Czeglédy 
S. .esperest, dr. Raffay S. püspököt és Hegedűs Lóránt nyug. pénzügyminisztert 
A két elsőt új magyar Szövetség fordításukért, Hegedűs Lórántot pedig „a krisztusi 
igék hirdetése terén szerzett érdemei“ elismeréséül.

Nevelési segélyek. A ref. TGyNA-ból kiosztandó nevelési segélyekre vonat
kozólag az egyetemes konvent a Ref. Tanáregyesület központi igazgatóságának ja
vaslatát elfogadta. Pályázott 97 tanuló, akik közül 9 nem kapott segélyt vagy azért, 
mert elégséges bizonyítványt mutattak be, vagy mert nagyobb idegen ösztöndíjuk 
van. 88 tanulónak összesen 6570 pengő segélyt a pénztáros április 26-én a posta
takarékpénztár útján szétküldött, a kézhez kapott összegekről sürgősen kéri a bélyeg- 
telen nyugtákat, mert a postatakarékpénztár csak a kiutalt pénzeknek végösszegéről 
küld számlakivonatot. J .  I

Egyetemi magántanári képesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Szontagh Vilmos dr. miskolci ev. jogakadémiai nyug. rendkívüli tanárnak a debre
ceni Tisza István-tudományegyetem jog- és államtudományi karón a magyar köz- 
igazgatási jog eljárási része című tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képe
sítését jóváhagyólag tudomásul vette és őt ebben a minőségében megerősítette.

A kormányzó Kovács Andor orosházi ev. esperes-lelkésznek a társadalmi és 
egyházi életben kifejtett érdemes tevékenysége elismeréséül a kormányfőtanácsosi 
címet adományozta.

A magyarhoni ág. h. ev. kér. egyetemes egyház évi rendes egyet, köz
gyűlését 1930. évi november hó 21-én d. e. fél 10 órakor kezdi meg. A bizottsági 
ülések november hó 17. napjától kezdődőleg tartatnak meg.

Az árvabélyegakcióval is áldozatot hozunk a gyermekeinkért? Milyen áldozatot 
hozott Jézus az Ö gyermekeiért!
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Tisztelt Közgyűlés !
Midőn tanáregyesületünk 24-ik közgyűlését van szeren

csém megnyitni, mindenekelőtt hálás szívvel mondok köszö
netét egyesületünk nevében a Csokonay Vitéz Mihály reál- 
gimnázium tanári és fenntartó testületének a szives meg
hívásért és meleg fogadtatásért, mellyel kedves alkalmat 
nyújtottak a magyar református tanárságnak itt, nemzeti 
kultúránk eme határszéli végvárában, a kartársi érintkezésre 
s református tanügyünk és nemzeti köznevelésünk előbb- 
vitelét célzó kérdések megbeszélésére. Egyszersmind szere
tettel üdvözlöm egyesületünk megjelent tisztelt tagjait, kik a 
kartársi összetartozás meleg érzésétől indíttatva s közoktatás- 
ügyünk érdekeitől is ösztönözve, hazánk különböző vidékeiről 
összesereglettek. hogy ref. tanügyünk építő munkájában tan- 
iigyi belátásukkal és eszméikkel közreműködjenek. Az eszme
cserére pedig bő alkalom kínálkozik szakosztályaink tár
gyainak hosszú sorozatában. De a megoldandó kérdések 
között nevelésügyünk mai állapotában főként két probléma 
áll előtérben, melyek beláthatatlan következményeikkel za
varják a lelkek nyugalmát. Egyik középfokú tanintézeteink 
tanári fizetéskiegészitő államsegélyének leszállítása és tanár
ságunk anyagi helyzete, mely újabb megbirhatatlan terhet 
hárít fenntartó testületeinkre; másik reálgimnáziumaink tan
tervének a közoktatásügyi miniszter hírlapi cikkei által be
jelentett meglepő reformja, mely középiskoláink domináló 
típusának tudományos jellegét akarja a gyakorlati élet 
szintájára leszállítani.

Az előbbi kérdéssel fenyegető veszély elhárítására, vagy 
jegalább enyhítésére egyházi főhatóságunk van hivatva el- 
lárni, aminthogy egyetemes konventünk elnöksége az állam
kormánynál való föllépését már tervbe is vette. De a vá
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ratlan tantervrevizió ügyében elsőrenden nekünk, a tanár
ságnak, a tanterv végrehajtóinak s a nemzet nevelőinek kell 
véléményt nyilvánítanunk. Igaz, hogy közoktatásügyi mi
niszterünk a célba vett reformnál éppen a szaktestületek 
nézetét mellőzi s hírlapi cikkeivel a szülőkben és a „szülők
ből összetevődő társadalomban“ igyekszik tervezete mellett 
hangulatot kelteni; a publicista felülkerekedik benne a kultúr- 
politikuson s a szakszerű belátás helyett a szülei közönség 
tetszését igyekszik megnyerni, amelynek 90 százalékát köz
tudomás szerint gyermekeinek nem annyira tanulmánya, 
mint inkább bizonyítványa és diplomája ér-dekli. Az sem 
igen érthető, hogy mi teszi oly égetően szükségessé e tan
ügyi reformot. Mert igaz, hogy magának a reálgimnázium
nak szervezetétől, a miniszter úr eme legsajátabb alkotásától 
sem vagyunk elragadtatva s örökéletűnek egyáltalán nem 
tartjuk, de a szervezet még csak hat éves, újabb tanterve 
pedig csak négy év óta van alkalmazásban, és igy 
messze áll attól, hogy legalább egy tanulói nemzedéken ki- 
próbáltatott volna; holott magának a miniszter úrnak e 
tárgyban írott egyik hírlapi cikke is „hosszú lejáratú váltó“ 
címet visel s egy tantervi reform érvényesülésére, közéleti 
hatásának megkezdésére, mint egy hosszú lejáratú váltó 
beváltására, legalább 20 évet tart szükségesnek. A  sürgős
séget tehát csak a lázas reformtörekvés magyarázza.

A küszöbön álló reform a latin nyelv és irodalom 
jelentékeny korlátozását s a mennyiségtan anyagának csök
kentését, tehát éppen azon tanulmányi körök szűkítését cé
lozza, melyek a középiskola tudományos színvonalát, a 
magasabb általános műveltség biztosítását s az egyetemi 
tanulmányok előkészítését a polgári és szakiskolák felett 
elsőrenden előmozdítják. A  latin nyelv kijegecesedett nyelv
tani kategóriái az elme kipallérozására, irodalmának gazdag 
erkölcsi és szellemi tartalma az erkölcsi jellem kiképzésére 
és a tudományos világnézet kialakulására, a mathematikai 
deductiók a logikus gondolkozás kifejlődésére olyan építő 
hatással vannak, melyek ha a gyakorlati életben nem talál
nak is kellő méltatásra, a tudományos képzettség és lelki 
műveltség legszilárdabb bázisai. A  középiskola pedig a ki
próbált nevelési tényezőket nem áldozhatja fel a gyakorlati
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élet változó igényeinek, meg kell maradnia az egyetem 
propyleumának, hogy a szellemi erők kiképzésével megér
lelje az ifjú lelkeket az egyetemi szaktanulmányokra.

A mathematikai anyag megrövidítését csak általános
ságban jelezvén a miniszter úr, annak mértékéről nem 
lehetünk tájékozva. Legfeljebb az a törekvése veti előre az 
árnyékát, hogy e tantárgyat még a szóbeli érettségi vizsgálat 
tárgyai közül is törölni kívánja, ami hogy mennyire alá- 
szállitaná érettségi vizsgálataink színvonalát is, arról ezúttal 
nem kívánok szólani. A  latin nyelvet illetőleg már világosan 
körvonalazza a készülő reformot, kijelentve, hogy e nyelv 
tanítását a reálgimnáziumban egyelőre a III., később pedig 
csak az V. osztályban akarja megkezdeni. Sőt hírlapírói 
modorban azzal is megörvendezteti a szülőket, hogy latin- 
tanításunk már a folyó évi szeptemberben a III. osztályban 
fog kezdődni, holott szinte elképzelhetetlen s ő maga sem 
gondolja, hogy a mostani első osztály a jövő évben latin 
nyelvi tanulmányát abbahagyja s majd a III. osztályban újra 
kezdje. Úgyhogy a bejelentett reform a latin nyelv kiszorí
tásával csak az első osztályon kezdhető meg s fokozatosan 
hajtható végre. És mindez miért? Azért, hogy a latin nyelv 
már az első osztálytól kezdve, helyet adjon a német nyelv
nek és a gyakorlati életismereteknek; mert a latin nyelv —  
amellett, hogy ismerete alig hajt valami hasznot az életben 
—  ily kezdő fokon megrontja a gyermek magyar nyelv
érzékét, mig „a modern nyelvek oktatásán felépülő reál
gimnáziumi conceptio —  a miniszter úr szavai szerint —  
természetes kiegészítő része a magyar anyanyelvnek, erősí
tett tanítása annak és ilyen máidon a gyermek magyar 
nyelvérzékének öntudatos kifejlesztése.“ Olyan állítás, mely 
alig állja ki a bírálatot. Rácáfolnak nagy nyelvművészeink, 
mint a 17. században az általa is magasztalt Pázmán és 
Zrínyi, a 19-ikben Vörösmarty, Arany, Jókai, kik vagy 
teljesen latin, vagy latinos iskolában nőttek ugyan fel. mégis 
nyelvünk tősgyökeres sajátságainak és tisztaságának lettek 
mintaképeivé. A latin nyelvből, igenis, vettünk át szavakat, 
mint minden modern nyelv, a fogalmak kifejezésére, mert 
hiszen a latin kultúra összes modern műveltségünk alapja, 
de nem szólásmódokat, vagy mondatfűzési sajátságokat, és
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e műszavak nem rontják meg a nyelvérzéket, mig a német 
nyelv hatása alatt annyira telítve van nyelvünk germaniz- 
musokkal, hogy irtásuk elég feladatot ad a nevelésnek s 
nem is képes teljesen kiküszöbölni.

Más kérdés a gyakorlati életismereteknek, a miniszter 
úr kifejezése szerint „az életre valóban hasznos ismeretek
nek“, a „hasznosság“ gondolatának a középiskolában éi-vé- 
nyesülése. E kérdés szoros kapcsolatban áll a középiskola 
feladatával, melyet középiskolai alaptörvényünk, az 1883. 
évi XXX. t.-c. akként tűz ki, hogy „az ifjúságot magasabb 
általános műveltséghez juttassa és a felsőbb tudományos 
képzésre előkészítse“, az 1924. évi XI. t.-c. szerint pedig 
„e feladatot a reálgimnázium főleg a latin és modern nyelvi 
és irodalmi tanulmányok segítségével oldja meg.“ A közép
iskolának tehát másnemű, magasabb feladata van, mintsem 
hogy egyenesen a kenyér botját adja az ifjúság kezébe. 
Erre nézve megvannak különféle szakiskoláink. A  hasznos- 
ság gondolata itt a magasabb általános műveltségben ér
vényesül, melyet a középiskola az egyes tudományszakok 
alapigazságai mellett főként az irodalmi műveltségben, a 
hazai és külföldi irodalom szellemi kincseinek, eszméinek 
megismertetésében és elsajátításában valósit meg. A köz- 
oktatásügyi miniszter úr pedig ez irodalmi műveltséget is 
csak kultúr sznobizmusnak, hipokrizisnek tartja s a modern 
nyelveket is nem annyira irodalmuk szellemi tartalmáért, 
mint inkább gyakorlati alkalmazásukért kívánja a reálgim
náziumban taníttatni, amelynél a fő cél: a helyes, jó ki
ejtés és a társalgási készség, holott bizonyosan tudja, hogy 
a középiskola az idegen nyelv gyakorlati kezelésére senkit 
sem fog megtanítani.

A  középiskolának eszményi célja van: a szellemi erők 
kifejtése, a lélek nemesítése s a tudományos képzés meg
alapozása. Sivár lélek az, melynek egyedüli iránytűje a 
gyakorlati hasznosság gondolata. Az emberiség még messze 
van a Madách fantáziájától elképzelt falánszteri élettől, ahol 
Ádámnak azon kérdésére: „Mi hát az eszme, mely e népbe 
egységet lehel, mely, mint közös cél, lelkesíteni tud“, a 
tudós azt feleli: „Ez eszme nálunk a megélhetés.“ A hasz
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nosság elve csak Amerikából importált gondolat, amely 
Amerika fölibe került ugyan Európának iparával, kereske
delmével és egész gazdasági életével s iskolái is jórészt 
e szellemben vannak berendezve; de minden törekvése ana
lógiáját mutatja az ókori Róma példájának. A  gyakorlatias 
Róma is meghódította Hellast, de maga is rabja lett a 
görög szellemnek.

íme, tisztelt Közgyűlés, elég ok van a nyugtalanságra 
a kilátásba helyezett tanügyi reformmal szemben. Pedig a 
nevelésügynek mindenek!élett nyugalomra van szüksége; 
mert hogyan lelkesedjék a tanár tantárgyáért, vagy hogyan 
tanuljon buzgalommal a tanuló olyan tantárgyat, melyet a 
közoktatásügy vezére is korlátozni törekszik. És ha még 
hozzávesszük azt a fenyegető irányzatot, mely a mai súlyos 
közgazdasági viszonyok közt a takarékosság jegyében a 
középiskolai tanárság létszámát csökkenteni, tanóráinak 
számát pedig emelni igyekszik, méltó aggodalom üli meg a 
lelkeket középiskoláink jövő színvonala b ánt. Én közoktatás- 
ügyi miniszterünk széleskörű kultúrpolitikája, rendkívüli 
agilitása iránt nagy elismeréssel vagyok. Nemzeti nevelésünk 
több ágazatában, mint különösen népnevelésünk és tanár
képzésünk ügyében, korszakos alkotásokat létesített; de kö
zépiskolai törekvéseit nem tartom szerencséseknek s enemű 
reformjait nem hiszem maradandóknak.

Tanáregyesületünk többször foglalkozott már református 
középiskolai tanterv készítésével. S ha valamikor, most volna 
aktuális e gondolat megvalósítása. De ez is elháríthatatlan 
akadályba ütközik reálgimnáziumaink állami szerződésében, 
mely a szinte nullává devalválódott fenntartási államsegély 
ellenében az állami tanterv követésére kötelezi őket, s a 
közoktatásügyi kormány, mai törekvései mellett attól haj
szálnyi eltérést sem engedne meg. Bízom azonban refor
mátus tanárságunk szellemében, hogy középiskoláink szín
vonalát a magasabb emberi műveltség sférájában az új tan
terv ketetében is fenntartani, ápolni és fejleszteni fogja. 
Hiszen az iskola lelke nem a tantervben, hanem a tanár 
szellemében, nevelő és oktató munkájában nyilvánul meg, 
s ez éltető lélek, valamint a múltban emelte s az állami
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közoktatás megszervezése előtt vezető szerephez is juttatta, 
úgy a jövőben is nemzeti kultúránk méltó reprezentánsaivá 
fogja avatni iskoláinkat.

E bizalommal és fölemelő reménységgel tanáregyesü
letünk közgyűlését ezennel megnyitom. 1

Dr. D ó c z i  lm re
elnök.

Titkári jelentés.
Tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk adminisztratív szerve, központi igazgatóságunk, a 

folyó évben is hűséges sáfára volt azon erkölcsi értékeknek, amelyek 
ápolását és gyarapítását egyesületünk célul tűzte ki s e cél megvaló
sítását a legnehezebb körülmények között is odaadó szolgálattal magyar 
református tanügyünk és nemzeti kultúránk féltő szeretetével immár 
több mint negyedszázadon át munkálja.

Igazgatóságunk ez őrállói tisztéből kifolyólag éber figyelemmel 
kisérte közoktatásunk külső, belső irányításának minden mozdulását és 
minden olyan kérdésben, amelyet a hivatalos tanügyi politika, avagy 
az iskola élete felvetett, hallatta véleményét.

A megoldásra váró tanügyi problémák közül igazgatóságunk a 
folyó évben is — mint református tanügyünk szempontjából legaktuáli
sabb kérdéssel — elsörenden egy református középiskolai tanterv 
készítésével foglalkozott.

Azon kívánságnak, hogy református középiskoláink tradicióinkat 
szemmeltartó, a református szellemet érvényre juttató saját tanterv 
szerint teljesíthessék hivatásukat, egyesületünk adott először kifejezést 
1926-ban. Ez időponttól kezdve a református középiskolai tanterv 
kérdése állandó pontja közgyűlésünknek és Egyetemes Konventíink 
tárgysorozatának és központi témája igazgatóságunk tanácskozásainak. 
Eddigi munkálatainkat a református szellem erőteljes érvényesítésének 
gondolata irányította, ez esztendőben azonban egy újabb szempont is, 
a középiskolai tanulóifjúság túlterhelése nem kisebb mértékben szabott 
irányt és határt igazgatóságunk és az általa alakított bizottság tantervi 
tervezgetéseinek. A harmadik szempont az egyoldalúan intellektuális

1 Vitéz dr. Bessenyei Lajos alelnök indítványára a közgyűlés egyhangú ha
tározattal kimondja :

a )  az elnöki megnyitó beszédet a Protestáns Tanügyi Szemle legközelebbi 
számában teljes egészében közzététeti;

b) a közgyűlés a legnagyobb aggodalommal látja és várja a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr által bejelentett és a reálgimnáziumot minden súlyos és 
komoly ok nélkül sürgősen átalakítani akaró tantervi reformot, mert attól fél, hogy 
a magyar közművelődés színvonala ezáltal alászáll.
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művelés helyett a harmonikus nevelés elvét kívánta érvényesíteni, — 
a művészeti és a testnevelést a tudományos pedagógia mai tanításának 
és a nyugateurópai népek mind általánosabbá váló gyakorlatának meg
felelően nagyobb szerephez juttatni.

A komoly tanácskozások azonban rajtunk kívül eső ok miatt 
nem vezettek pozitív eredményre: a református középiskola tanterve 
ez évben sem készült el. A tanterv alapelveit megállapította a bizott
ság, az óratervet is elkészítette, midőn a részletek kidolgozása, az 
egyes tantárgyak tantervi anyagának megállapítása és osztályonként 
való elosztása következett volna, a legilletékesebb helyről tudtuk meg, 
hogy a reálgimnázium tanterve gyökeres reformálás előtt áll. Igazgató
ságunk és tantervi bizottságunk abbahagyta most már valóban akadé
mikus jellegűvé vált munkáját. E tanácskozásoknak és tervezgetésnek 
azonban mégis volt pozitív haszna. Ezek leszűrt eredményeit közölte 
folyóiratunk és a közlemény bár nagyobb vitát nem indított meg, 
mégis az egységes tanári közvélemény kialakulásához határozott lépést 
jelent: eszméltetésre alkalmas volt.

A középiskola újabb reformálásának tervével csaknem egyidejűleg 
értesült igazgatóságunk az érettségi vizsgálat újabb szabályozásának 
szándékáról. Közoktatásügyi kormányunk az érettségi utasítás tervezetet 
véleménynyilvánítás céljából megküldte igazgatóságunknak. Igazgató
ságunk a tervezetet beható tanácskozás tárgyává tette. Megállapította, 
hogy középiskolai oktatásunk reformjai, ezek következtében a tan
tárgyak hierarchiájában előállott változások az érettségi vizsgálatok 
reformálását, új szabályzat kibocsátását szükségessé teszik, helyesléssel 
és megnyugvással állapította meg azt is, hogy az utasítás-tervezet a 
tapasztalatokon épül fel, hogy több részletében, különösen adminisz
trációs újításaiban, jól átgondolt és célszerű reformokat tartalmaz. A 
tervezet egyes pontjaira megtettük észrevételeinket, véleménynyilvánítá
sunkban az adminisztrációs újításoknál a célszerűség elve, a lényegbe
vágó újításoknál a színvonal biztosításának gondolata vezetett. Ez utóbbi 
álláspontunk eredménye azon kívánságunk is, hogy a görög nyelv a 
gimnáziumban általános kötelező érettségi tárggyá tétessék. Az utasítás- 
tervezetben ugyanis a gimnázium humán jellege csak a latin nyelvvel 
van kidomborítva, tehát csupán olyan mértékben és módon, mint a 
reálgimnáziumban. A reáliskolában 2 modern nyelv is képviseli a reális 
követelményeket, indokolt, hogy a gimnázium éppoly típust adó tárgya, 
a görög nyelv, a reáliskola domináló tárgyaival azonos megbecsülésben 
részesüljön.

Gimnáziumi oktatásunk színvonalának emelését, a tanár és az 
ifjúság munkájának könnyítését, a Tanterv végrehajtásának lehetőségét 
célozta igazgatóságunk azáltal, hogy görög szótár, valamint görögnyelvi 
tankönyvek kiadását az Egyetemes Konvent könyvkiadó bizottságánál, 
valamint több könyvkiadó céggel folytatott tárgyalásaival szorgalmazta. 
A tárgyalások nem vezettek eredményre, a kiadás kockázatát a mai 
közgazdasági helyzetre való tekintettel egy kiadó sem merte vállalni.

Iskoláink benső építésének szolgálatában áll folyóiratunk, a Pro
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testáns Tanügyi Szemle is. Folyóiratunk életfeltételeinek biztosítása, 
színvonala emelkedésének lehetővé tétele, jövőjének megalapozása irá
nyította igazgatóságunk ezévi tanácskozásait is. Igazgatóságunk a közös 
szerkesztő bizottság jelentése alapján folyóiratunkat mind tartalmi, mind 
alaki szempontból vizsgálat tárgyává tette. Megállapította a Szemle 
emelkedő színvonalát, alaki szempontból azonban csinosabb külsőt, 
beszédesebb tördelési formát kíván. Felmerült azon gondolat is, hogy 
folyóiratunkat Budapesten kellene kiadnunk, ahol az alaki kívánalmak 
megvalósítása, a tökéletesebb technikai kivitel inkább elvárható. E szem
pontból Debrecen is szóba jöhetne, e megoldás mellett szól azon kö
rülmény is. hogy Debrecen egyesületünk székhelye, nagymultú nyom
dája református intézményeinkkel szoros kapcsolatban van.

Folyóiratunk anyagi helyzetét illetőleg sajnálattal kell megállapí
tanunk, hogy az anyagi feltételek lehetővé tették ugyan kiadását az 
eddigi keretek között, fejlesztésére azonban a források már nem voltak 
elegendők. Pedig múlt évi közgyűlésünk már nemcsak a fenntartó
testületek, de tagjaink áldozatkészségére is támaszkodott, hogy folyó
iratunk továbbra is szolgálhassa a protestáns iskola és tanárság erkölcsi, 
szellemi és anyagi érdekeit. E megoldás csak átmenetinek gondolt, csak 
modus vivendi volt, a fejlesztésre, a folyóirat jövője biztosítására nem 
alkalmas. Igazgatóságunk, közgyűlésünk határozatára megkereste az 
egyes egyházkerületeket, s kérte a Protestáns Tanügyi Szemle kiadási 
költségeinek fedezésére, az evangélikus középfokú intézetek példájára 
50 filléres tanulói járulékok szedésének elrendelését. A tiszáninnení 
kerület már a folyó iskolai évben teljesítette kérésünket, a tiszántúli a 
jövő iskolai évre rendelte el, a dunamelléki kerület szociális szem
pontokra való hivatkozással nem engedélyezte a járulékok szedését, 
a dunántúli az intézkedés jogát későbbi, alkalmas időre tartotta fenn 
magának. Ily előzmények után történt az Egyetemes Konvent kedvező
nek ígérkező döntése, A Konvent ugyanis helyesléssel vette tudomásul 
a tiszáninnení és tiszántúli kerületek határozatát és egyesületünk kérel
mét az 50 filléres járulékok szedése tárgyában a dunamelléki és dunán
túli egyházkerületeknek is a legmelegebben ajánlja figyelmébe. Reméljük 
e két egyházkerület kedvező döntését is, hiszen — mint a Konvent is 
megállapítja — folyóiratunk „oly fontos egvházi érdeket képvisel, hogy 
fenntartása feltétlenül szükséges." Kérésünk teljesítése folyóiratunk 
fenntartását, sőt fejlődését, teljes versenyképességét is biztosítaná.

Múlt évi közgyűlésünk határozatára a szakosztályok alapos, közép
iskolai oktatásunk igen sok problémájára, sőt részletkérdéseire is ki
terjedő szakszerű észrevételei és javaslatai alapján felterjesztést intéz
tünk közoktatásügyi kormányunkhoz, kérve olyan intézkedések fogana
tosítását, amelyek alkalmasak középiskolai oktatásunk legnagyobb ve
szedelme, a szülők és tanárok által egyaránt felpanaszolt túlterhelés 
csökkentésére. A miniszter úr javaslatainkról elismeréssel nyilatkozott 
és közölte igazgatóságunkkal, hogy előterjesztésünket alkalmas időben 
leendő tárgyalás végett állandó nyilvántartásba vette.

Egyesületünk vallástanári szakosztálya múlt évi közgyűlésünk
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alkalmával vallástani tankönyveinket vizsgálat tárgyává tette és ennek 
eredményeképpen kérte vallástani tankönyveink revízióját, az újabb 
kiadás alkalmával a vallástanárok szakszerű észrevételeinek figyelembe 
vételét és annak elrendelését, hogy az átdolgozott tankönyv csak a 
szakosztály felülbírálása után és jóváhagyásával jelenjék meg. Igazgató
ságunk a vallástanári szakosztálynak közgyűlésünk által elfogadott fontos 
és végrehajtásával a vallástanítás színvonalának emelését és á tanulók 
terheinek csökkenését várható javaslatát felterjesztette az Egyetemes 
Konventhez; felterjesztésünk sorsáról azonban nincs tudomásunk.

Igazgatóságunk e szoros értelemben vett tanulmányi, a nevelés és 
tanítás színvonalának emelkedését célzó intézkedései mellett különösen 
szívén viselte a magyar tanári rend anyagi sérelmeit, lévén ennek or
voslása is egyenlő jelentőségű a tantervek fogyatékosságainak meg
szüntetésével, sőt a legnagyobb körültekintéssel és hozzáértéssel alkotott 
iskolareformmal. A sérelmek orvoslását szorgalmaztuk, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz intézett felterjesztésünkben ismételten 
rámutattunk az elvileg helyeselt széniumos rendszer mai kivitelének 
fogyatékosságaira, kértük továbbá a külön igazgatói státusnak a tanári 
státussal azonos, tehát a széniumos rendszer alapján történő szervezését.

Felterjesztést intéztünk a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
hoz a megszállott területről csonka országunkba átjött kartársaink érde
kében és kértük a fizetésmegállapításnál azon szolgálati idő beszámí
tását is, amelyet e kartársaink 1921. évi július hó 26-tól kezdve nem
zeti közművelődésünk igen veszedelmes kultúrfrontján nagy anyagi 
nélkülözések, kimerítő szellemi fáradozások és az állandó zaklatások 
miatt gyötrő lelki töredelmek között teljesítettek. Kérésünk nem talált 
meghallgatásra, közoktatásügyi kormányunk közölte igazgatóságunkkal, 
hogy az elcsatolt területről a megmaradt ország területére átjött közép
iskolai tanárok szolgálati idejét a fennálló rendelkezések értelmében 
sajnálatára nem számíthatja be.

A református tanárság, különösen családos, gyermekeiket a lakó
helytől távol iskoláztató kartársaink terheit könnyítik a Tanárok Gyer
mekeinek Nevelési Alapjából létesített tanulmányi ösztöndíjak és se
gélyek. Igazgatóságunk elkészítette az ösztöndíjak odaítélését szabályozó 
tervezetet, amelyet az Egyetemes Konvent teljes egészében jóváhagyott 
és megerősített. E szabályzat alapján történt már a folyó iskolai évben 
az ösztöndíjak odaítélése. 12 derék diák összesen 5800 pengő ösztön
díjban, 88 tanuló összesen 6160 pengő tanulmányi segélyben részesült. 
Az ösztöndíjak és segélyek összege 11960 pengő.

A református tanárság gondterhes élete, a testvéregyesületek pél
dája indította igazgatóságunkat arra az elhatározásra is, hogy egyesü
letünk tagjainak e pályán annyira szükséges nyári üdülését egy bala
toni villa megszerzésével, vagy építésével lehetővé tegye. Tavalyi 
közgyűlésünk utasítására hozzáfogtunk e nagyjelentőségű intézmény 
megalapozásához. Az anyagi feltételek előteremtését tartottuk elsőrenden 
feladatunknak. Országunk mai nehéz közgazdasági helyzetére való 
tekintettel nem igen lévén kilátás arra, hogy üdülőház céljaira állami
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támogatásban is részesülhessünk, a közoktatásügyi kormánytól egyelőre 
nem kértünk államsegélyt. Felterjesztést intéztünk azonban a konvent- 
hez és elvi döntést kértünk arra vonatkozólag, hogy kedvező vétel 
esetén engedje meg a TGyNA bizonyos részét ingatlanba fektetni, 
üdülőház részére fordítanunk. Az Egyetemes Konvent teljesítette kéré
sünket, s így mintegy 35.000 pengő összeg áll rendelkezésünkre, amely 
összeg már alkalmas arra, hogy tervünk reálizálását megkezdhessük, 
egyesületünk is mielőbb üdülőházhoz jusson.

Fenntartottuk az érintkezést és ápoltuk a jó viszonyt a testvér
egyesületekkel. Ez érintkezés nem merült ki a testvéregyesületek köz
gyűlésein való képviselíetésünkkel. Szorosabb kapcsolatot létesít kö
zöttünk azon eljárás is, hogy a tanárság anyagi sérelmeinek orvoslása 
érdekében minden lépést egymás tudtával, sőt karöltve tettünk meg.

Egyesületünk a folyó évben veszített halálozás és kilépés folytán 
34 tagot. Egyesületünknek van jelenleg 9 tiszteletbeli, 28 alapító, 11 
pártoló és 444 rendes tagja, összesen 492.

Elhúnytak dr. Meczner Sándor, Krausz Kató, Pöcz János, Csap
iár Aladár, Török Péter, Várady István igen érdemes és köztiszteletben 
álló kartársaink.

Elhúnyt kartársaink emlékét kegyelettel őrizzük.
Tisztelt Közgyűlés ! Számot adtam nagy körvonalakban egyesüle

tünk, illetőleg igazgatóságunk egyévi munkásságáról. Ha e munkásság 
pozitív eredményekben nem is gazdag, ha szeretett elnökünk és a 
székhelyünkről mélységes sajnálatunkra eltávozott S. Szabó József 
társelnökünk ügyvezető elnöki tisztét betöltő, e munkakörben is mél
tónak bizonyult utód és velük központi igazgatóságunk jószándékát nem 
koronázta mindig teljes siker, e körülmény oka a mai fölöttébb nehéz 
viszonyokban, nemzetünk megpróbáltatásában keresendő. A trianoni 
csapás esztendei sokasodnak és egyre súlyosbodnak. E csapás hullámai 
református intézményeinket, iskoláinkat, az ősök drága hagyatékát már 
létalapjában fenyegetik. Fizetéskiegészítő államsegélyek leszállítása kö
vetkeztében a magyar református iskola válságos helyzetbe jutott és 
talán rég nem látott nehéz napok előtt áll.

Jelentésem azzal a hő óhajtással zárom, vajha nemzetünk életében 
a megpróbáltatások mélypontját jelentette volna e nehéz esztendő, az 
utána következők pedig vinnék teljesedésbe a magyar hitet, remény
séget és akaratot!

Dr. Papp Ferenc.

Az Országos Reí. Tanáregyesület 
közgyűléséről.

Az ORTE idei közgyűlése Csurgón volt junius 6-án. Mintegy 
150-en gyűltek össze az ország minden részéből a Dunántúl e szellemi
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végvárában. Az elnökség s velük együtt a tanárok nagyrésze 5-én este 
érkezett meg az állomásra, ahol ünnepélyes fogadtatásban volt részük. 
A gyűléskezések sorát a szakosztályok értekezletei nyitották meg reggel 
8 órakor. 10 órakor választmányi gyűlés, 11 órakor istentisztelet volt, 
mely utóbbin Vargha Dezső csurgói lelkész mondott magasszárnyalású 
imát s kérte az Isten áldását a közgyűlés munkájára.

Dr. Dóczi Imre elnök fél 12-kor nyitotta meg a gyűlést, amely 
az ebédre szánt két óra leszámításával este 7 óráig tartott.

A nyelv- és történettudományi szakosztály első előadója Samu 
János budapesti tanár volt. Előadásának tárgya az új ref. tanterv 
kérdése. Ez új tantervnek könnyitenie kell a tanulók munkáján s a 
testi és erkölcsi nevelés szempontjának kell érvényesülnie benne. Mivel 
a Bessenyei-féle terv ezeken az elveken épül, örömmel üdvözli az új 
ref. tantervet. Többek hozzászólása után kimondja az értekezlet, hogy 
a kilátásba helyezett új állami tanterv megjelenése után azonnal el kell 
készíteni az új ref. tantervet, s lépéseket kell tenni, hogy azt minden 
ref. iskola használhassa. Amit a szakosztály elnöke, Borsos Károly 
már 1924-ben hangoztatott, kéri a bifurkációt s így természetesen a 
három iskolatípus kiküszöbölését. Kéri továbbá a túlterhelés megszün
tetésére az óraszám és az anyag sürgős redukcióját.

Horváth Endre (Pápa): Egy vagy két modern nyelvet tanítsunk-e ? 
címmel tartott előadást. A két modern nyelv tanítását helyesli. A nyelv
tudás a szellemi érintkezés leghatalmasabb eszköze. Elleneink győzel
müket jórészt nyelvtudásuknak köszönhették. A balkán népek s az 
északi szlávok legalább két nyelvet beszélnek anyanyelvükön kívül. 
Gyermekeink elhelyezkedését is nagyon megkönnyítjük, ha módot adunk 
nekik nyelvek tanulására. Két ellenérv: a második nyelv túlterhelést 
jelent, az élő nyelvek tanítása eredménytelen. Az előbbi elkerülése 
céljából tanítsunk lelkiismeretesen, de legyünk tekintettel a többi tárgyra 
is. Az eredmény, tekintve hogy fele óraszámban tanítjuk, mint a latint, 
nem áll mögötte a latinból elért eredménynek. A tanulók 30—40 u/o-a 
boldogul szakkönyvekkel s jó alappal rendelkezik ahhoz, hogy alkalom- 
adtán idegen környezetben meg tudja magát értetni.

Vitéz Bessenyei Lajos a hatvanas létszámban keresi az eredmény
telenség okát. Az osztályokon belül nyelvcsoportok létesítését javasolja, 
esetleg nyelvtanitok segítségével.

A következő előadó dr. Tőrös László (Nagykőrös). Bebizonyítja, 
hogy a latin nyelv nem rontja a magyar nyelvérzéket. Alig van nyelv, 
amely a magyar nyelv psychéjének annyira megfelelne, mint a latin. 
Kevés számú latinizmus került ugyan nyelvünkbe, mint pl. egyes jelzők 
használatában (A megszabadított Jeruzsálem, Jeruzsálem megszabadítása 
helyett), coniunctivusok használatában, de mi ez ahhoz a sok germa- 
nizmushoz képest, amikkel nyelvünk tele van. A latinizmusokat jó 
magyaros fordítással lehet elkerülnünk.

Még egy előadás hangzott el. Dr. Jausz Béla (Kisújszállás) a 
némeL-nyelv tanításáról beszélt. Helytelennek tartja a VKM úr ama 
tervét, hogy a németet az első osztályba viszi le. A II. osztályban is
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csak alapos reform mellett hagyható meg. Az óraszámot emelni kell. 
Egy dolgozat órán kívül csak heti két óra van. Az eredmény szánal
mas. Nagyon hiányzik a német szépírásnak a régi tanterv szerint való 
előzetes megtanítása. A IV. osztályban, ahol az óraszám eggyel emel
kedett, megállapítható az eredmény fokozódása. Ellenben a VII. és Vili. 
osztályban, ahol a 26-os terv szerint csak 2—2 óra lenne, eredményről 
még beszélni is nevetséges. A mainál sokkal jobb eredményeket érhe
tünk el kellő óraszámmal és pedig a II—VI. osztályban 4—4, a 
VII—VIII. osztályban 3—3 órával.

Dolgozatírásra szükség van, de most csak a tanár idegeit öli, 
különösen nagy létszámú osztályokban. Elég volna minden osztályban 
havonta 1—1 dolgozat. Pótlásul rövid házifeladatokat adjunk, amiket 
óra elején megbeszélünk a tanulókkal.

örül, hogy a német az érettségi tárgyak közé kerül, de helyte
lennek tartja magyar szŐVeg németre fordítását, mert nehezebb is, meg 
aztán ellenkezik a német tanítás célkitűzésével, amely újabb német 
írók biztos megértését kívánja. A két felsőbb osztályban folyton kellene 
gyakorolni magyar szöveg németre fordítását, de hogyan végezzük el 
akkor az irodalomtörténetet ? Legyen németből fordítás és esetleg 
második tételként önálló fogalmazás szabad választással.

A vallástanárok szakértekezlete többek közt azt kívánja, hogy a 
cserkészet a vallás-erkölcs elmélyítésére minél több gondot fordítson.

A természettudományi szakosztály kívánatosnak tartaná a jövőben 
gyakorlati előadások tartását is.

A tanítóképző intézeti szakosztály feltétlenül sürgős dolognak 
tartja az új ref. népiskolai tanterv megváltoztatását.

A közgyűlést dr. Dóczi Imre mély gondolatokban bővelkedő 
beszéde nyitja meg. Lapunk más helyén teljes egészében közöljük.

Az üdvözlő beszédek során elsőnek Antal Géza dunántúli püspök 
szólalt fel. Üdvözli az ORTE-et az egyházkerület nevében. Meleg 
hangon beszél Dóczi Imre elnökről s megnyitó beszédeiről, amelyek a 
magyar kultúra mezején iránytjelölők s amelyekre az egész tanárság 
mindig felfigyel. Reményének ad kifejezést, hogy szándékát megváltoz
tatva, továbbra is megmarad az Egyesület elnöki székében.

Az egyházmegye, a fenntartótestület s az igazgatótanács nevében 
Halka Sándor esperes, a ref. egyház részéről Vargha Dezső lelkipásztor, 
a képviselőtestület nevében dr. Éhn Kálmán országgyűlési képviselő, 
az Országos Tanáregyesület nevében annak elnöke, Maday Gyula dr., 
országgyűlési képviselő mondott üdvözlő szavakat. írásban mentették 
ki elmaradásukat: gróf Klebelsberg Kunó, Ravasz László, Petri Pál, 
Kornis Gyula, Vaidinger Gyula, s hosszabb átiratban az Orsz. Kath. 
Tanáregyesület.

Bessenyei Lajos javaslatára kimondja az Egyesület, hogy nagy 
aggodalommal látja a miniszter úr által bejelentett tantervet s attól 
a magyar közművelődés színvonalának leszorítását félti.

A közgyűlés első előadója Debreczeni Ferenc (Debrecen), aki 
A világnézet szerepe az új iskolai törekvésekben cimmel tartott előadást 
német tanulmányútja alapján.
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Az egyén és a közösség életében előretört az én, amely mindent 
a köztől akart, de érte semmit sem tett. Megrongált testű s lelkű em
berek járnak köztünk. A legifjabb nemzedékek útját el kell egyenget
nünk. A kommunisták a gyerekből a lelket ölik ki, gyűlöletre tanítják 
őket. A család és az egyház ellensúlyozó hatalma csaknem teljesen 
megszűnt. A szülök kenyér után járnak. A lélek szükségletei meg
csappantak. Szekták serege nyúl a gyermekek után. A nevelésre vár 
hát a feladat, amit eddig az egyház teljesített. Az iskola és az élet 
világnézeti szempontból ellenkező képet mutat. Az iskola az alapos 
tudást hangsúlyozza, az élet ellenben azt mutatja, hogy a legmagasabb 
csúcsokra a gerinctelenek, a csúszók-mászók jutnák el. A mai életben 
minden van, csak idealizmus nincs. A világkép átalakítása az iskola 
feladata. Az iskola útján kell megoldani a szociális kérdéseket. A szo- 
ciál-pedagógiára nagy szerep vár. Rousseau elveit Tolsztoj felújította s 
így a nevelés célja megint az egyén lett. (Üj-humanizmus.) Cél: az 
egész ember kiművelése. Útja: a gyermek lelki világának a felnőtte
kétől való elszakadása. Az ifjúság ehhez utat keresett s talált a cser
készmozgalomban. Alapmotívumai: szabadság és természetszeretet. Az 
ifjú lelkének problémák s nem valóságok kellenek. A mai hagyományos 
pedagógia fogyatkozásait az mutatja legjobban, hogy az ifjúság az 
iskolán kívül építi világát. Egy új világot akar megteremteni a test és 
lélek összeható munkájával. Az ifjúsági mozgalmak áthidalták a vagyon 
és születési szakadékokat. (Jamboreek!)

Ismerteti azután a német ú. n. életközösségi iskolákat, amelyek 
csak azzal foglalkoznak, ami az életre hasznos, továbbá a különböző 
német kísérleti iskolákat, pl. az iskolafarmot, melynek tagjai elvonulnak 
az élet zajától, közösségben s belső fegyelmezettségben élnek. Végül 
egy rügeni származású pedagógusról emlékezik, aki hat országos nevelő- 
intézetet állított. Ezekben megoldást nyer a mai nevelés problémája. 
Ennek célja; világnézeti nevelés ifjúsági mozgalmak útján.

Écsy Ö. István (Csurgó) előadása a túlterhelésről. Okai: a rossz 
könyvek, a világháború nyomán gyengébb ifjúság kevesebbet bír, a 
tanár túlságos ambíciója.

Tankönyvet csak az írhasson, aki az illető tárgyat legalább tíz 
évig tanította. A könyveket csak egyévi próba után vezessék be.

Gyakori osztályfőnöki értekezlettel lehetne a tantárgyegyensúlyt 
megteremteni. Sorbaveszi a tantárgyakat. Az elsőoszlályos latin helyébe 
6 magyar órát s helyesírást javasol. A hatodikig elvégezhető az elő
készítés s a hatodikban már irodalom legyen. Á latin s görög túlterhe
lést az auktorok túltengése okozza. Németből a beszélgetés és nyelv
tanon alapuló helyes módszer a tankönyvekben nincs kikristályosodva. 
A német nyelv ne kerüljön az első osztályba. Történelemből több órára 
és könnyű stílusú könyvekre van szükség. Mathematikából mellőzendők 
a differenciál és integrál számítások. A nyereség a fizika javára fordí
tandó. A rajztanároknak vissza kell adni a mértan tanítását. Legyen 
minél több szabad délután a test erősítésére, de ügyeljünk, hogy a 
sportból túlteugés ne legyen.
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A tanárokat tehermentesíteni kell a gondoktól, hogy teljes erejük 
felhasználásával járulhassanak hozzá a tanulók munkájának könnyíté
séhez. Végül indítványozza: a közgyűlés írjon át az Országos Közép
iskolai Tanáregyesülethez, hogy forduljon közösen a VKM úrhoz, hogy 
mielőtt az új tantervet életbeléptetné, hallgasson meg egy igazgatókból, 
főigazgatókból s minden szaknak egy-egy kiváló tanárából álló szak- 
bizottságot.

Ehhez az előadáshoz igen sokan hozzászóltak. Valamennyiből ki
csendült az a felfogás, hogy bár eredménytelennek látszik minden fel
szólalás, mert hiszen sem a 24-es, sem a 26-os tanterv előtt nem hall
gattak meg bennünket, mégis az utókor előtt való felelősség tudatában 
fel kell emelnie a tanárság egyetemének tiltakozó szavát, a megkérde
zése nélkül készülő újabb reform életbeléptetése ellen.

A közgyűlés utolsó előadója dr. Vekerdi Béla (Debrecen) a tanárság 
anyagi helyzetéről szólt.

Igazi alapossággal s komoly tárgyilagos hangon megírt értekezé
sében visszatekint a státusrendezési mozgalmakra. Foglalkozik a Tamásy- 
féle tervezettel, amellyel szemben szakminisztériumunk nem tudta, vagy 
nem akarta a tanárság érdekeit megvédeni. Örültünk a szeniumos 
rendszernek, mert igazságos, mert régi óhajt teljesített, megszűnt a B. 
csoport s az előlépési lehetőségek megjavultak. De rámutat a benne 
rejlő aggasztó jelenségekre is, Most kevesen vannak a IX-ben, de ha 
a mostaniak közül többen mennek nyugdíjba, ismét megduzzad a számuk. 
Nem adja meg a korpótlékot. Ezt különben sem a 24-es szanálási ren
delet, sem a Tamásy-tervezet nem adja meg. Míg a széniumos rendszer 
előtt szakminisztériumunk nem vetette el a korpótlék kérdését, a szé
niumos rendszer életbeléptetése után szakminisztériumunk felfogása 
szerint sem illet bennünket korpótlék. A szeniumos rendszerrel lekap
csolódtunk más kategóriák státusrendezési mozgalmaiból, Pedig ez a 
rendszer csupán átcsoportosítás, amint Kornis Gyula is kijelentette. 
Ez különben azt mutatja legjobban, hogy alig van tanárikar, ahol néhány 
tanár hátrányt ne szenvedett volna a rendezés következtében. (Debre
cenben öten.)

összehasonlítja azután a mi fizetéseinket Ausztria tanáraiéval, 
amiből világosan látszik hátramaradásunk. Összeveti itthoni státusokkal is. 
így a bírói státussal. A bíró kezdő fizetése a képesítési pótlékkal együtt havi 
437 pengő, de ha a már megígért teljes pótlékot is megkapják: 537 lesz. 
Van náluk soronkívüli előlépés is. Igaz, hogy a bírói oklevél megszer
zésére kilenc év kell, s hogy a titkári és jegyzői állásban sokan szo
ronganak, ez azonban csak a túlprodukcíót mutatja. Elmaradunk az 
újonnan rendezett katonatiszti s rendőri státus mögött is. örömmel 
látjuk mi más státusok előmenetelét általános emberi szempontból is, 
de meg előttünk is egyengetik az utat. De a mi mozgolódásunk lealázó, 
mert a mi szakminisztériumunk nem tudja vagy nem akarja a közép
iskolai tanárság érdekeit képviselni, mint a belügy- vagy hadügyminiszter. 
A mi szakminisztériumunk azt az álláspontot vallja, hogy csak az álta
lános tisztviselői fizetésrendezéssel együtt oldható meg a kérdés. Ezzel



szemben más tárcák miniszterei nem teszik magukévá e felfogást. 
A segítés módját a korpótlékban látja. Végig kíséri ennek sorsát s 
igazolja ennek jogosultságát. Első teendő, hogy erről a miniszter urat 
meggyőzzük. — S hivatkozva a képviselőház pár év előtti határoza
tára, vegye fel az elejtett tárgyalási fonalat a pénzügyminiszter úrral, s 
mielőbb terjesszék az országgyűlés elé megállapodásukat. Az ötödéves 
korpótlék leghelyesebb volna a törzsfizetésbe beolvasztva. Mivel azon
ban ez a rendezés a legalsóbb fokon nem jelentene semmit, a helyettes 
tanárok soroltassanak a IX-be. A rendes tanár pedig kezdje a VIII-ban.

Az egyes osztályokban a várakozási idő csak fegyelmi úton legyen 
meghosszabbítható.

Hogy az államiakkal egyenlők legyünk, minősítsenek bennünket 
is köztisztviselőknek.

Tervbe vették a szolgálati időnek 40 évre való felemelését. 
A tanári foglalkozás annyira idegölő munka, hogy 30 év elegendő arra, 
hogy a tanár elveszítse rugékonyságát, ami a jó tanári munka végzé
séhez szükséges. A halálozási arányszám nálunk nagyobb. Csak a 
tanári munkát nem ismerő hozhatja közös nevezőre más sablonos mun
kával. Szükséges volna tanári kamara felállítása. Addig is egy állandó 
egyesületközi bizottságot kell szerveznünk az OTE vezetésével, anyagi 
érdekeink képviselésére.

Mindezekben az ügyekben memorandum szerkesztését javasolja.
Vekerdi előadását élénk vita követte. Különböző sérelmeket adtak 

elő. Az Egyesület munkájához méltó hangon, de érezhető visszafojtott 
keserűséggel beszéltek a szónokok. Vekerdi javaslatait egyhangúlag 
elfogadta a közgyűlés.

Ezután Papp Ferenc főjegyző, majd Jakucs István pénztáros tette 
meg jelentését.

Végül a választmány javaslataira került a sor. Nevelési járulékok, 
ösztöndíjak, a Protestáns Tanügyi Szemle ügyei, nevelési alap, polgári 
iskolák tanterve, görög szótár kiadása forogtak szóban.

Befejezésül még megemlítem, hogy a jelenvoltak állandóan Csurgó 
község s a református egyház vendégszeretetét élvezték. A körültekintő 
gondosságot, figyelmet e helyen is készséggel ismerjük el és köszönjük meg.

Június 7-én kirándulás volt a Balatonra, amelyen mintegy ötvenen 
vettek részt.

Papp László.
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A bonyhádi közgyűlés krónikája.
1930. június hó 8-án, pünkösd vasárnapján este 1 2 8-kor érkezett 

az Országos Evang. Tanáregyesület 24 tagja a Dunántúl rengő gabona
táblái közt a lelkes vendégszerető Bonyhádra. A szíves vendégszeretet 
kifejeződött már Hidas állomásán, hol Schöll Lajos esperes fogadta 
kedves szavakkal az érkezőket. Szíves látásban részesültek a meg-
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jelentek a bonyhádi ev. gimnázium tanárkara részéről a Kaszinóban 
rendezett ismerkedési estén, hol 50 tagból álló társaság gyűlt össze. 
Itt Gömbös Miklós tanár üdvözölte a vendégeket a tanári kar, a Kaszinó 
és a bonyhádi közönség nevében. Végvárnak jelzi e vidéken Bony- 
hádot, melynek fellegvára a gimnázium s ennek harci erejét megacélozza 
az ország többi részéről ide jött tanárnak — megannyi bajtársnak — 
együttérzése. Szigethy Lajos elnök azon óhajtását fejezi ki válaszul, 
hogy legyen Bonyhád az idők végtelenségéig a magyar kultúra erős 
vára, de ne végvára. — Június 9-én a közgyűlés kezdete előtt meg
tekintettük a gimnázium szép, tágas és világos helyiségű új épületét és 
a most már internátusnak használt régi épület egyszerű, de barátságos 
szobáit. A közgyűlés istenitisztelettel kezdődött, melyen Tomka Gusztáv 
mondott megkapó imát. Dr. Szigethy Lajos elnöki megnyitójában szól 
Bonyhádról, a Dunántúl leikéről s e lélek megnyilatkozásairól: a 
költőkről, politikusokról, az itteni nagy pedagógusokról, a Percel-család 
egykori nevelőjéről: Vörösmartyról, továbbá Lehr Albertról. Szól a 
nagy maecenásokról: a Széchenyiekről, Festetich Györgyről, Apponyi 
Sándorról, a nem kevésbbé lelkes kezdeményezőkről is, így: Marhau- 
serről, a bonyhádi gimnázium jóltevőjéről. — A Bonyhád múltjáról 
megemlékező kegyeletes szavakért Fáik Henrik igazgató mond köszö
netét. — Ezután elnök üdvözölve a gyűlésen résztvevő vendégeket, 
köszönetét mond Schöll Lajosnak, a Tolna—Baranya—Somogyi egyház
megye esperesének a szíves vendéglátásért, az Országos Középisk. 
Tanáregyesület, a Róm. Kath. Tanáregyesület és az Országos Tanító- 
egyesület képviseletében megjelent tanügyi férfiaknak Egyesületünk 
iránt tanúsított érdeklődésökért, mire a kiküldöttek meleg szavakban 
utalnak az összhangzó munka fontosságára s Isten áldását kérik Egye
sületünk munkájára. — Dr. Szelényi Ödön titkári jelentésében meg
emlékezik a Tanáregyesület régi vándorgyűléseiről s a tanügy és az 
ev. egyház javára óhajtja, hogy ez a személyes érintkezés által nagy- 
jelentőségű hasznot fakasztó szokás vajha újból kezdetét vehetné. 
Magasztaló elismeréssel emlékezik meg a magyar államfő kormányzói 
működésének 10 éves tartamáról, a fájdalom hangján szól a trianoni 
kötés következtében 10 év óta tartó s égő sebeinket naponta szakgató 
nemzeti gyászunkról, Utal az immár négyszáz éves- Ágostai Hitvallás 
szellemtörténeti jelentőségére. Szóba hozza az ev. középiskolai tanárok 
szolgálati szabályzatát, melyben egyházunk ideális elveivel ellenkező 
intézkedésnek tartja a tanárok házasságkötésének korlátozását. Kifejti, 
hogy mily lesújtó hatást keltett a felekezeti intézetek államsegélyének 
ó'/u-al való csökkentése. Jelentést tesz a tagok irodalmi és társadalmi 
működéséről, megemlékezik évközben elhalt tagjainkról: vitéz Kendeh- 
Kirchkopf Gusztáv és Szűcs Gábor lelkészekről, mint vallástanárokról, 
Bartoniek Gézáról, az Eötvös-kollégíum igazgatójáról és Krafka Boriska 
kőszegi tanárról.

A pénztári jelentés 2884 pengő bevételről, 1805 pengő kiadásról 
szól, A tanárgyermekek ösztöndíjára szolgáló vagyon (11.500 P) az 
Egyetemes egyház bevételében van.
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Ezután Vidovszky Kálmán tart felolvasást a vallástanításnak a 
többi középiskolai tárggyal való kapcsolatáról. Hangsúlyozza az iskolai 
tárgyak tanításában a concentratio fontosságát. Részletezi a vallásos 
érzés szerepét a költészetben, festészetben, építészetben. Kimutatja a 
történelemmel kapcsolatban a vallásnak nemzeti jelleget alakító hatását. 
A természetrajz, fizika csodálatos jelenségeinek láttatása vezessen Isten 
bölcseségének megértéséhez; a mathematika végtelen fogalma talál
kozzék a vallásórán megismert végtelen jóság, bölcseség, minden- 
hatóság fogalmával: Istennel. Befejezésül kifejti, hogy a különböző 
órákon más-más szempontból felkeltett érdeklődést mélyitse a vallástan 
egységes, személyes lelki tartalommá.

Végre dr. vitéz Réz Henrik tart módszeres előadást, a német 
nyelv tanításáról. Legalább egy idegen nyelv ismeretének fontosságát 
emeli ki s erre nekünk legalkalmasabb a német nyelv. A modern 
nyelvek tanításában eleinte teljesen nyelvtani alapon próbálkoztak. 
Később közvetlenebb módszerekkel törekedtek jobb eredményre. A 
direkt módszer első szószólója Brassai, de ez eszme csak akkor talál 
meghallgatlatást, mikor idegenek ajkáról hangzik el. A Berlitz módszert 
antigrammatikus és pszikhologia-ellenes irányúnak mondja, Ezután a 
jó olvasmányok megválasztásának és a jó fordításnak fontos voltát 
tárgyalja, de nem mellőzi az olvasmányhoz fűzött beszédgyakorlatokat, 
a tanulókkal való kikérdeztetést és a tanár sok és helyes német beszé
dének szükségességét. Mindezek a közvetítő módszer elvei, melyeket 
egyedül tart helyeseknek. — E tárggyal kapcsolatban dr. Böhm Dezső 
a grammofonnak, mint kezdőfokon jól használható eszköznek a fontos
ságát, továbbá az alsó fokon a játékos módszer alkalmazását hang
súlyozza.

Ezzel a tárgysorozat kimeríttetvén, Kurz István szolgabíró és 
Schöll esperes urak köszönő szavai után elnök a közgyűlést bezárja.

Közgyűlés után a Protestáns Kör helyiségében tartott kb. 60 
személyes diszebéden köszöntőket modottak dr. Szigethy Lajos a kor
mányzó úrra. Schöll esperes a fontos munkát teljesítő tanárságra, 
Vidovszky Kálmán az iskola munkáját támogató Schöll esperesre, dr. 
Böhm Dezső a bonyhádi közönségre, dr. Szelényi Ödön a Róm. Kát. 
Tanáregyesületet képviselő Lechner Tiborra; Perczel Béla főrendiházi 
tag a Tanáregyesületet, mint a szebb jövőt előkészítő kultúrtényezőt 
köszönti. Felköszöntőt mondottak még Fáik Henrik, Tomka Gusztáv 
és Rózsa Sándor. Radvánszky báró egyet, felügyelő és Kapi Béla 
dunántúli püspököt táviratilag üdvözölték.

A díszebéd után búcsút mondva Bonyhád vendéglátó közönsé
gének, a résztvevő tagok fele átrándult Pécsre. Itt a vendégszerető 
evangélikus papiakból indult el a társaság Baldauf evangélikus lelkész, 
Nendtwick polgármester és Tóth egyetemi tanár vezetésével a város 
nevezetességeinek megtekintésére. A sebészeti klinika, az Erzsébet- 
tudományegyetem, a török mecset, a Zsolnay-gyár s a mindenek fölé 
emelkedő, nemzetünk dicső múltját s már akkor is nagy művészi fej
lettségét hirdető székesegyház megtekintése, valamint a Mecsekre tett



p r o t e s t á n s  Ta n ü g y i  s z e m l e218

autótúra feledhetetlen élmények gyanánt vésődött mindnyájunk leikébe. 
Tapasztalatokban gazdagodva, hazánk s egyházunk jövőjébe vetett 
hitünkben erősödve tértünk vissza bonyhádi és pécsi kirándulásunkról 
s ezért köszönet mindazoknak, kik az Országos Evangélikus Tanár- 
egyesület e szép eredménnyel végződött gyűlését áldozatkészségükkel 
lehetővé tették.

Zelenka Margit.

Pílcius Gáspár sárospataki tanársága.
Midőn Pílcíusnak Dobsina 1584. október 14-ikí pusztulásáról s 

lakosainak a betörő török elöli meneküléséről írt kéziratos művét 
Klesch Kristóf Dániel 1671-ben Wittenbergben közrebocsátotta,1 a cím
lapon ez dobsinai lelkésznek mondta a szerzőt. Ezzel szemben Pilciusról 
a Laucsek Márton érvelése alapján Bartholomaeides László egész hatá
rozottan állította, hogy sohasem volt dobsinai pap.1 2 3 Viszont Klanica 
Márton kifejezetten „protocollumok“ nyomán a legelső helyen említé az 
ismert dobsinai lelkészek névsorában, éppen 1584-ről,3 és ugyanakkor 
azt is megírta, hogy az otthonmaradt dobsinaiak az elmenekült Pilcius 
helyébe 1585-ben az addigi rectort, Pezelius Zsigmondot választották 
meg, aki aztán évtizedeken át lelkészkedett ott.4 5 Ráth György pedig 
ismét a Bartholomaeides-féle álláspontra helyezkedett s szintén tagadta, 
hogy Pilcius ott lelkészkedett volna valaha.“

Mind Bartholomaeides, mind Ráth abból indult ki, hogy 1686-ban 
vesztette el Pilcius a nagysárosi lelkészi állást. Ez az év volt ugyanis 
általánosan elfogadott időpontja mindeddig ennek az eseménynek, Ráth 
ezt úgy tünteti fel, mint ami az esperesnek és szigorúan lutheri elvű 
társainak unszolására a világi hatóság ténykedései következtében történt.6 
Ám egy ilyen tárgyú és irányú intézkedésre vagy annak előidézésére 
sem az esperes magában, sem néhány társa nem volt illetékes, hanem 
igazában csak maga az esperesség, mint testület, az is csak a hivatalos 
formák között, a zsinatán volt jogosítva rá, amennyiben tankérdés, 
hitelvi meggyőződés elbírálása forgott szóban. Már pedig Ráth maga 
megállapította, hogy Bels Benedek 1588-ig terjedő espereskedése alatt 
az utolsó zsinatot 1584-ben tartotta.7 És tényleg — miként ugyanő 
megírja — ez a zsinat adott Pilciusnak négyheti gondolkozási időt arra,

1 Régi Magyar Könyvtár III. k. 2579. sz.
2 Notltia comitatus Gömöriensis .. . 424. 1.
3 Fata aug. conf. ecclesiarum . . . (Fabó: Monumenta evangelicorum . . . III. 

k.) 21. 1.
4 Hornyénszky: Beiträge zur Gesch. evang. Gemeinden 43. 1. szerint is 

1627-ig, haláláig.
5 Pile Gáspár és ellenfelei. 1893. 29—30. 1.
8 U. o. 29. 1.
» U. o. 33. 1.
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hogy döntsön állásfoglalása felől, már ott kimondván, hogy ha ennek 
elteltével végleg elutasítja a zsinat vélekedését, világi hatóságára bízzák 
a megmarasztása avagy elbocsátása felőli intézkedést.1

Ám a Pilcius döntése és a világi hatóságnak ennek következtében 
ellene szóló intézkedése a dolog természete szerint is ilyen előzmények 
után teljességgel nem 1586-ban következett be, mint ahogy Ráth után 
indulva újabban Bruckner Győző is véli." Kétségbevonhatatlan adatok 
is ezt bizonyítják. Ezek szerint ugyanis Pilcius 1585. június 19rén és 
augusztus 18-án, valamint 31-én a szintén sárosvármegyei Kecerpek- 
lénben lelkészkedett.1 * 3 „Bieltz" Gáspárnak van ugyan írva, de a német 
kiejtés tekintetbe vételével bizton megállapítható, hogy okvetlen őróla 
van szó. Vagyis már az 1585 júniusát megelőző időben kellett történ
nie Nagysárosról való távozásának, minélfogva elesvén az annak idejéül 
felvett 1586. év, el kell esnie az egyedül erre épített következtetésnek 
is. E szerint semmi sem szól ellene, de minden mellette szól annak, 
hogy lehetségesnek tartsuk 1584 őszén való dobsinai papságát, s egy
úttal azt is elfogadjuk, hogy Nagysároson akkor szűnt meg hivatalos
kodása, amikor a közzsinat végzése szerint ez bekövetkezendő volt.

Egészen rövid idei dobsinai lelkészkedése és onnan való menekülése 
után pedig — mint látszik — Kecerpeklénben kapott lelkészi állást. 
Itt azonban már 1586. szeptember 28-án más volt a lelkész,4 s így 
neki az 1585. szeptember és 1586. szeptember közötti egy év alatt 
kellett onnan a sárospataki tanárságra elmennie, még pedig a Kassai 
Császár György helyébe rectorrá előlépett Thoraconymus Mátyásnak 
addigi állására, a lectorira. Hogy Kassainak helybeli első lelkésszé 
választatása és Pilciusnak bizonyosan a hozzá hasonló elvű és sorsú 
Thoraconymus közbenjárására való odahivatása között fennállott ez a 
kapcsolat, az nyilvánvaló Deidrich Györgynek Kassait és Thoraconymust 
együtt, Pilciust pedig rögtön erre külön, mindnyájokat sárospataki 
tanárokként üdvözlő verséből.5 6

Sárospatakon ugyanis kimutathatóan csak 1574-től, de talán már 
előbb is nehány éven át. még pedig az 1548-ban Perényi Gábortól 
alapított triviális iskolának magasabb iskolává fejlesztése, tehát 1566 
óta egészen 1629-ig0 két tanári állás volt rendszeresítve: a rectori és 
egy lectori. E szerint akkor is az volt a helyzet, mikor a kollégium 
körében Kassai Császár György helyett Pilcius Gáspár talált alkalma
zást, minélfogva ezek ketten nem működhettek egyszerre, csakis egyik 
a másik után. Összevetés útján az is következtethető, hogy miután 
Ceglédi Ferencnek sárospataki elsőpapi hivataloskodása, mely alkal
masint 1579-től éppen ezekre az évekre eshetett, az Ecsedi Báthory 
István körébe való távozásával körülbelül 1585 nyara táján érhetett

1 U. o. 6. 1.
3 A reformáció és ellenreformáció a Szcpességen 1. k. 133. 1.
3 Magyar Prof. Egyháztört. Adattár 1929. 67. 1.
4 U. o.
5 Sárospataki Fűzetek 1864. 522. 1.
6 Helytelen az az állítás, hogy már 1626-tól három tanár lett volna,
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véget,1 és Kassai rövidesen a helyébe léphetett: mindezek folytán még 
1585 őszén kerülhetett Pilcius Kecerpeklénből Sárospatakra.

De nem sokáig időzött ott. Már 1586-ban, midőn Miskolci Csulyak 
István a sátoraljaújhelyi iskolából a sárospatakiba először ment át, el- 
gondolhatólag ősszel, Fegyverneki L. Izsákot találta ott a Thoraconymus 
kollégájául.1 2 így tehát Pilcius akkorra, mire némelyek szerint Nagy
sároson véget ért a hivatala, már Dobsinát, Kecerpekiént és Sáros
patakot is megjárta. Ekkor azonnal a márkusfalvai tekintélyes egyház- 
községbe mehetett első papnak,3 ahol aztán kedvező és kedvezőtlen 
körülmények között — úgy látszik — egészen haláláig, 1605-ig működött.

Az adatok ugyanis erre mutatnak. És ennélfogva, de máskülönben 
is Szombatidnak az az állítása, hogy Pilcius élete végén lelkészkedett 
Dobsinán, éppen annyira nem felel meg a valónak, mint az a hozzá- 
vetése, hogy 1586 tájától körülbelül 1590-ig volt Sárospatakon.4 Mert 
hiszen ezalatt Fegyverneki, akit Szombathi viszont nem említ a sáros
pataki tanárok közt, 1588 májusában a Thoraconymus rectorsága alatt 
még „moderátorain scholae Patach. alter" szavakkal jelzi hivatalát,5 
1589. december 7-én pedig már mint rector halt meg ott.6 Thoraconymus 
t. i. 1588-ban visszatérvén Késmárkra, ő lépett a helyére, a lectorságot 
pedig ugyanekkor Károlyi András foglalta el, aki hasonlóképpen nem 
fordul elő Szombathinak oda nem tartozókat is felölelő, oda tartozókat 
pedig, nem is egyet-kettőt mellőző névsorában. így aztán ezek mellett 
különben sem tudunk helyet találni Pilcius számára.

Dr. Zoványi Jenő.

A jogosítás tévelygése.
A berlini számtalan havi folyóirat egyike az „Uhu", amelyben 

komoly, tréfás és gúnyos cikkek és rajzok jelennek meg. A novemberi 
számban Cläre With „Der Berechtigungs-Fimmel“ címen megfontolást 
érdemlő cikkben beszámol arról a német iparkodásról, amely minden
felé megnyilatkozik, hogy a szülők gyermekeiknek magasabb kiképzést 
nyújtsanak, mint amelyben ők részesültek.

„Mit kezdjen fiam matúra nélkül? Leányom magasabbra törjön, 
mint én, magasabb iskolát végezzen!“ hallatszik mindenünnen.

A tanulás jogosultsága abból indul ki, hogy az iparban, keres
kedelemben, vagy állami hivatalokban elhelyezkedni kívánóktól maga

1 V. ö. Századok 1918. 212. 1. („Ceglédi Ferenc életrajzi adatairól“ c. dol
gozatomban).

2 Magyar Prot. Egyháztört. Adattár 1927. 123. 1.
3 1592-ben másodpap is működött ott Pilcius mellett (Történelmi Tár 1881. 544.1.)
4 Sárospataki Fűzetek 1864. 522. és 525. 1.
5 Történelmi Tér 1890. 390. 1.
0 Sárospataki Füzetek 1869. 132. 1.
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sabb iskolai végzést kívánnak. Ez ugyan a múltban is mindig így volt, 
de fokozottabb mértékben nyilvánul meg most. Különösen jelentkezik 
ez a magasabb rangú hivatalos állásokra nézve, ahol végleges állásba 
juthat az illető (bár 10 sexlanus — az I. középiskolai tanuló közül 
alig 3 jut az abitur-hoz, a matúrához).

Ebből kifolyólag a szülők ezrei küldik húsvétkor (az iskolai év 
kezdetén) gyermekeiket a sextába, anélkül, hogy megvizsgálnák, vájjon 
van-e tehetsége az iskola végzéséhez. „Mindenesetre próbálja meg, 
ártani nem árthat soha!“ mondják. A tömeg leggyakrabban feljut a 
quartába — sőt tertiába. De amint a második idegen nyelv és a mat- 
hesis magasabb igényei lépnek fel, nagyfokú elbukást eredményeznek. 
Itt kezdődik azután a szülők értesítése (intők), magánórák által való 
segítés, végre elbukás. — A 14 éves tanuló tehát megválik az isko
lától, anélkül, hogy a világtörténetről, Pythagorasról halvány sejtelmük 
volna, képzésük csonka, holott egy nyolcosztályú népiskolát végzett 
tanulónak kerekded egészet nyújtottak.

Hová térjenek ezek a szerencsétlenek ? Sem a gazdaságban, sem 
az iparban vagy közigazgatásban nem látják szívesen. Néha a gyakor
lati érzékkel bírók a hamis képzés áldozatai. Szülőik „keménygalléros" 
pályára szánták; az ipari előképzésük hiányzik, hamis vágányra ke
rültek és az átnyergelés nehéz.

Egy újabb kiválás rendesen az alsósecunda elvégzése után áll be. 
Ezt az osztályt elvégzettek a vám-, adó-, vasút- és közigazgatásban 
nyerhetnek elhelyezést. A helyzettel ismeretlenek (különösen a külföl
diek) azt hiszik, hogy ez a képzés teljesen megfelelő, holott tudnunk 
kell, hogy csak a felső tagozat nyújt betetőzést annak a-tudásnak, 
amelyet eddig szereztek, csak a két felső osztály mélyíti a tudást. 
De azt is látjuk, hogy a fentnevezett állások csak jelenleg foglalhatók 
el, ott is azon iparkodnak, hogy a jelentkezőktől az abiturt követeljék. 
Előfordul néhányszor, hogy egy-egy cukrászinas vagy drogista Wolfram
v. Eschenbachot eredetiben olvasni tudja, de megesik az is, hogy az 
alkalmatlanoktól szabadulni iparkodnak, ügyesebbeket véve helyükbe.

Egy cipész boltjának ablakára azt a hirdetést függesztette, hogy 
csak „magasabb iskolai képzéssel" vesz fel tanulót; egy kéményseprő- 
mesternő pedig csak secundánosokat vesz fel inasokul. De azért helye
sen cselekszik az a munkaadó, aki azt tartja: minél tömöttebb az 
iskolai hátizsák, annál többet ér az ember.

A háborúelőtti maturánsok száma 17.000 volt, 1928-ban 32.000, 
a következő években 33—34.000-re számítanak.

És mi lesz ezekből a maturánsokból ? Háború előtt majdnem 
valamennyien egyetemre mentek, ma csak körülbelül 60"/i-a. A többi 
olyan pályát választ, amelyre matúrával mehet. Vájjon a matúra ezek
nek a pályáknak valódi előkészítője-e? A rajz-, zene- vagy torna
tanárnak nincs szüksége arra. hogy százféle felsorolt mathematikai for
mulát tudjon, az Odysseiat eredetiben olvassa, vagy a chlornalriumot 
a kéndioxidtól megkülönböztethesse.

Érdekes példával világosítja meg a cikk szerzője azt a kérdést:
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vájjon az iskolai képzés sohasem árt-e. Egy délnémet nagyváros 1928 
őszén tisztviselövizsgát tartott. A vizsgára 143 jelentkezőt bocsátottak, 
akik megelőzőleg közigazgatási tanfolyamot hallgattak. Szigorúan vizs
gáztattak. Az eredmény kedvezőtlen voit. A 143 közül 83 felelt meg. 
Előképzettségük szerint 4 csoport volt: 38 nép- és középfokú iskolai 
tanuló közül 66"/o, 25 katonai intézetet végzett közül 64"/<•, 54 pri- 
manus és abituriens közül 597i>, 26 obersecundáns közül 38 */o. Eszerint 
a népiskolások bizonyultak a legmegfelelőbbeknek, a gimnázisták a leg
gyengébbeknek.

Mennyibe kerül egy felsőbb iskolai tanuló ? Kerek számban 300 
M.-val többe, mint a népiskolai. Nevesebb pedagógusok ítélete szerint 
a tanulók kétharmada — hiányos tehetségük miatt — nem odavaló. 
Poroszországban cca. 450.000 felsőbb iskolai fiú és leány van, tehát 
300.000-rel több, mint megfelelne, tehát 300-szor 300.000 M. a fölös
leges kiadás.

A felsőbb iskolák — szerző szerint — ma valóban nem tudo
mányra nevelő intézetek. A sok szemrehányás miatt, amellyel ezeket 
az ú. n. középiskolákat illetik, hogy t. i. távol vannak az élettől, túl
sókat követelnek, a tanulókat kínozzák, értelmetlenséget tömnek beléjük 
stb, ma szakkörökben az az óhaj nyer mind hangosabb kifejezést, 
hogy szigorítsák meg annyira, hogy csak kiválogatottak iskolái 
legyenek. Az onnan kiszorultaknak áliitsanak szakiskolákat.

Ezt óhajtja száz meg száz egyetemi tanár is, akik azt vallják, 
hogy az egyetem szintje süllyed és 100 hallgató közül alig 10—15 felel 
meg, mert nemcsak tudást, hanem szellemi önállóságot és aktivitást 
követelnek. 1914-ben 80.000 egyetemi hallgató volt, ma 120.000. Az 
egyetemet végzettek központi irodája felvilágosítást adhat, mi vár a 
végzettekre.

Ma cca. 10.000 egyetemet végzett ifjú nem juthat előképzettségének 
megfelelő állásba. Németországban 9000 bírói állás van, ma meg 23.000 
joghallgató. A fölösleges jogászok jogtanácsosokká lesznek valamely 
ipari vagy bankvállalatnál és megelégszenek havi 150 M. díjazással. 
Végzett orvosok cipőüzletekben szolgálnak, ahol a lábakat átvilágítják, 
amit bármely tehetségesebb inas is elvégezhet. Mások tudori címüket 
egy kozmetikai üzletnek adják cégérül. Filológusok, közgazdászok, 
mathematikusok alantasabb irodai munkát végeznek, holott gyors- és 
gépíráshoz nem igen értenek. Egész Németországban hemzsegnek kép
zett emberek, akik másban foglalatoskodnak, mint amire készültek. 
Ezek „egyelőre" megelégszenek ezzel, míg valami „megfelelő“ talál
kozik ; ez a megfelelő azonban sohasem jön meg. A műveltek tragé
diája lassanként groteszk lesz. Munkanélkülinek lenni, munkát hiába 
keresni borzasztó és szomorú. 27 éves korig mást nem tenni, csak 
tanulni és azután ezrekkel fölöslegesnek, fölösszámúnak lenni nem 
szomorú talán, de nem észszerű.

A múlt évben a tanulóleányok negyedrésze fáradtság, pénzhiány 
és nélkülözés miatt letört. A főpóstán éjjelenként leveleket osztályozni, 
privátórát adni, iskolai gyakorlatok készítésénél felügyelni, gyermek
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leánynak szolgálni még a jobb keresetek közé tartozik. Nemrégen a 
Rajna mellett levő egyetem hallgatóit szénhordásra hívták fel.

Összefoglalva az előadottakat, látjuk: 1. Az egyetemekre való 
tódulás katasztrófa felé vezet; ellenréndszabályok: felvilágosítás és 
intés, a tanulók kiválasztása. 2. Alapítsatok szakiskolákat a közigaz
gatás, ipar, kereskedelem számára. „Szabad pálya a hivatottaknak" ne 
legyen jelszó, de minden tanuló kerüljön a neki megfelelő iskolába.

A szülőket pedig meg kell kérni: ne áldozzák fel gyermekeiket 
a felsőbb iskola csábjának; ne pusztítsák el gyermekeik képességét a 
hangzatos „műveltséggel“.

Ennyit mond a cikk.
Jellegzetes képek tartoznak hozzá. Az első pl. ijedtszemű ifjüt 

ábrázol, körülötte a tudományok minden ága (amelyeknek az agyban 
kell lenniök): a botanika számtalan osztálya, Európa földrajza statisz
tikai számokkal, német grammatika, angol idézetek, latin, görög, francia 
nyelv, vegytani összetett képletek, ónémet nyelv, trigonometria, a világ- 
történelem chronologiája. A másik könyvekkel, foliánsokkal mutatja be, 
hogy haladhat a fiú a sextától az abiturig; eleinte könnyen lép át, 
fokozatosan nehezebben, kapaszkodva. A harmadik a cipész boltját a 
„felsőbb képzésű“ inas hirdetésével; a negyedik egy hallgatónőt, aki a 
villanylámpánál kimerültén elaludt. Az ötödik a szülők ideálját mutatja, 
amint fiúk egy osztályt „átugrik“ — szemüveges tanító nézi, pápaszemes 
fiúk feje felett a „kiváló" tanulót.

Hogyan áll nálunk ez a kérdés ? Másképpen ? Nem. Megfelelt 
erre Gulyás József Szemlénk decemberi számában egyrészt. Avagy 
minden végzett tanuló, fiú vagy leány, talál-e elhelyezkedést, ha tanul
mányait fényesen vagy jól végezte? Nálunk jobb-e a helyzet, mint 
Németországban. Kuitúrfölényt hangoztatunk, de nem gondoskodunk 
kenyérről. Mindenki „biztos állás" után törtet, mindenki „művelt" akar 
lenni. Hogy állunk a leányokkal ? Épúgy, mint a fiúkkal.

Gondolkozzunk a kérdés felett és azután cselekedjünk!

(Budapest) Mikolik Kálmán.

Hazai és külföldi irodalom.
Luther ultramontán ócsárlói. Irta: Szeberényi Lajos Zs. ev. 

esperes. 1929. Ev. egyh. könyvkereskedés kiadása. Békéscsaba. 193. oldal.
A könyv mint a Protestáns Kultúrkcnyvtár 4. száma jelent meg. 

Az 1. számú könyvet: „Luther vagy Loyola?" szintén Szeberényi írta, 
a másik kettőt ő fordította dán eredetiből.

A törökhódoltság korában, a hivatalosan békésnek jelzett idősza
kokban sem szüneteltek az úgynevezett apró háborúk: a kölcsönös 
portyázó betörések és ezek megtorlása. Ilyen, hivatalosan békésnek
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jelzett, de a valóságban apróháborús állapot van ma a vallásfelekezetek 
között. Az „öreg ágyúk“ hallgatnak ugyan, vagy a békegalambok hang
ján búgnak, de a lovasszpahik, azaz hogy a jezsuiták és szatelleszeik 
ál-áttörnek határainkon és mérgezett nyilakkal való ellenünk lövöldö
zéseik sohasem szünetelnek.

Ezeknek a támadásoknak egyik tüzes megtorlója, a „végek“ körül 
való harcoknak öreg korát meghazudtoló ifjúhevű katonája a fentjelzett 
könyv tiszteletreméltó szerzője.

Ebben a könyvében azokat a rágalmakat cáfolja meg, amiket 
Luther ellen szórtak és szórnak uitramontán ócsárlói. Bizony olyan 
rágalmakat is cáfol, amiket nem kívánok ideírni, nehogy elpiruljon ez 
a fehér papíros. Ezeket különben maguk a jóhiszemű katolikus írók is 
megcáfolják.

Vannak azután az esztétika és a jó erkölcs napfényét megtűrő 
vádak is. Ezek legnagyobb részét is megcáfolja az író, idézve elsőrangú 
egyháztörténetírókat. De vannak olyan vádak is, amiket alaposaknak 
fogad el. A szerzővel mi is megállapítjuk, hogy mi protestánsok hő
seinket nem tartjuk hibátlanoknak; még a Luther Mártonokat és Tisza 
Istvánokat sem. Lutherben is látjuk szertelenül heves harcmodorát, 
amibe persze ellenfeleinek szertelensége sodorta bele. De látjuk erős 
hitét, szókimondó bátorságát, határtalan őszinteségét és szinte ember- 
fölötti önzetlenségét is. Ezekért a tulajdonságaiért melegen szeretjük.

Életét, jellemét, családi körét tisztának látjuk. Abban a kis, alig 
négyszáz házat számláló, Sárospatakszerű parányi iskolavárosban, Wit- 
tenbergában. ebben a tipikus ,.pletykafészek“-ben nem is lehetett volna 
másképpen annyira általános tisztelet tárgya.

Nekem, mint tanárembernek, döntő érv Luther mellett az a ra
jongó szeretet, amivel diákjai tekintettek fel reá, őróla is elmondhatjuk, 
amit Petőfi Hunfalvy Pálról mondott: „A tanítványaitól általánosan 
szeretett professzor."

És mint magyar ember, tudnék-e kételkedni annak erkölcsi nagy
ságában, akit magyar tanítványai: Dévai Biró Mátyás, a „magyar Luther", 
Sztárai Mihály, Erdősi Szilveszter János és társai annyira szerettek.

Jóleső gyönyörűséggel nézzük Szeberényi Lajost, Luther öreg 
vitézét, amint vezére védelmében fürgén forgatja a polémia éles kardját.

De feljebb is emelkedik. Megadja az uitramontán léleknek és 
gondolkodásnak, hogy úgy mondjuk, a természetrajzát. Megérezteti 
velünk, mennyire más ez, mint a protestáns lélek. Az uitramontán 
ember, ha akarná, se tudná megérteni Luthert. És ha ráadásul nem is 
akarja megérteni, ne csudáljuk, hogy a történetírói pártatlanságot szen
velgő uitramontán írók se tudnak Lutherről máskép írni, mint a pisz- 
kolódások és paszkvillusok hangján.

Szeberényi könyvének vannak hibái is : itt-ott nehézkes, nem is 
mindig magyaros a stílusa, a mű szerkezetében rapszódikus, nem elég 
rendszeres. Nem tartom helyesnek, miért tér el az évezredes „tót" el
nevezéstől. Miért kell a cseheknek kedves „szlovák" elnevezést 
használnia ?
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De könyve, ami fődolog, elejétől végig érdekes és csak úgy árad 
belőle a Luther iránt való szeretet.

A jó ügy hívei hálásak lehetnek e könyvéért Szeberényi 
iránt. Szigethy Lajos.

1. Balassa B runo: A  történettanítás múltja hazánkban. Pécs, 
1929. 161. lap.

2. Barcsai K ároly: A  magyar nemzet történelm ének, alkot
m ányának és az állam polgári ism ereteknek tanítása. (Népiskolai 
módszertani közlemények. IV.) Győr, 1930. 18. lap.

I. Iskolatörténeti monográfiáink túlnyomólag iskoláink külső tör
ténetét adják, de nem az azokban lüktetett belső életet, melyet úgy 
kell nagy részletkutatással és intuitiv fantáziával rekonstruálnunk. Ba
lassa könyve e körbe számítható és a történettanítás fonalán vezet vissza 
iskoláink elmúlt századaiba. Először a történettanítás fejlődésének álta
lános vázlatát adja, majd ebbe illeszti bele a hazai történettanítást, 
hiszen ez mindig a külföldi, különösen német és francia elmélkedők 
és gyakorlati pedagógusoktól függött.

Külön tárgyalja a hazai protestáns és katolikus iskolák történet- 
tanítását és tárgyilagosan megállapítja, hogy a történettanítás hazai 
kezdeményezésének és továbbfejlesztésének érdeme a protestáns isko
láké. A történeti tanítás főanyaga az egyetemes történet volt, ebbe 
szőtték bele a magyar történetet is. A jezsuita iskolák sokáig nem 
engedik be a történelmet, mert érezték, hogy vele oly tudománynak 
nyitnának utat, mely a protestantizmus szárnyai alatt nőtt nagyra. 
Csak Molindes 1735-i rendelete írja elő rendszeresen az összes jezsüita 
iskolákra a történettanítást; a piaristáknál még későbben kezdődik a 
rendszeres történettanítás. Üj szellemet hoz a történettanításba a fel
világosodás, melynek hatása a Ratio Educationisban érvényesül. A tör
ténettankönyvek hiányában azonban nem érhette el a középfokú okta
tás a Ratiotól megkívánt eredményeket. „Lendületében megtörtén érke
zett el a magyar történetkutatás a 19. század küszöbére" — írja a 
szerző. „Ügyszólván egy század alatt hódította meg az iskolát, lombo- 
sította ki ágait a hazai, egyetemes és egyháztörténetet; mutatta meg 
különböző szempontjait: a politikai, vallási és művelődési irányokat. 
Izmosodása a fellendült történetírással kapcsolatos."

A szerző azáltal, hogy az egyes korok tankönyveit ismerteti, 
némi fényt derít a történettanítás szellemére és módszerére i s ; ennek 
azonban még nagyobb mértékben való érvényesülését szerettük volna 
látni: amint az irodalmi repertórium mutatja, gazdag anyagot dolgozott 
fel, csak egy idevágó mű kerülte ki figyelmét: Márki S .: Történet
tanítás. Budapest, 1902. Szorgalmas búvárkodása, önálló felfogása és 
ítélkezése tárgyilagos, nyugodt hangú előadása müvét becses forrás
tanulmánnyá teszik, melyből sok tanulságot meríthetni.

II. Már a régiek is észrevették, hogy valláson és irodalmi tanul
mányon kívül egyetlen tantárgynak sincs akkora mindenoldalú képző 
ereje, mint a történetnek. Hatása azonban a maga teljességében a nép-
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iskoiában még nem érvényesülhet, bár itt is kellő módszerrel sokat 
tehet az értelem és képzelet fejlesztése a hazafias és erkölcsi érzelmek, 
akarat és jellemnevelés tekintetében. Barcsai K. tömör, de tartalmas és 
minden pontjában elfogadható közleménye e kérdéssel foglalkozik. 
Ismerteti vázlatosan a történettanítás fejlődését, népiskolai tanításának 
célját és jelentőségét, anyagát és módszerét. Kiemeli a belső és külső 
szemléltetés fontosságát. Egy rövidebb fejezetben hasonlóan tárgyalja a 
polgári jogok és kötelességek tanítását. Sz. Ö.

Strohmeyer H a n s: M ethodik des neusprachlinchen U nter
richts. (Georg Westermann, Braunschweig, Berlin u. Hamburg, 1928.)

Megállapítja, hogy régen csak a nyelvtani módszer uralkodott, s 
minden csak arra szolgált, hogy a nyelvtanban biztosságot érjenek el 
a tanulók; körülbelül három-négv évtized előtt tudatára ébredtek annak, 
hogy élő nyelvet nem lehet a holtak mintájára tanítani itt a beszéltetés 
a fontos, és ez teremtette meg az egyoldalú, mondhatnók a pincér
beszélgetést. A világháború körül újra az olvasmány lett a tárgyalás 
középpontja, de ezután tapasztalat tanította az embereket arra, hogy 
beszélni is kell tudni. Az 1925. évi német reform a „Kulturkunde“ 
keretébe olvasztja az egész nyelvtanítás munkáját: egy egységnek kell 
a modern nyelvtanítás sokféle feladatát áthatnia, s a cél az, hogy meg
szilárdított nyelvtudáson, irodalmi müveken keresztül vezesse be az 
ifjúságot az idegen népek szellemvilágába. Ennek módszere azonban 
nem lehet többé analitikus, hanem csak szintetikus, s mindig gyakorlati 
cél kell, hogy előtte lebegjen. Csak azt jegyezzük meg, hogy ha erős 
a nemzeti tárgyak tanítása, nem kell félteni az idegen kultúrába való 
behatolástól a nemzeti érzést,

1. A könyv első része a tanítás tisztán nyelvi részével foglalkozik. 
Mindig a gyakorlati szempontnak kell szem előtt lebegnie. Kiinduláskor 
igen fontos már a kiejtés, melyet soha sem szabad azonban elhanya
golni. Alsó fokon kell a legjobb tanár és legkevesebb tanuló. Tan
könyvet nem is szabad eleinte használni, s egyébként olyan könyv 
kell, melynek bő anyaga a tanár kiválasztó munkáját lehetővé teszi. 
Az az egyszeri igazgató, ki azt mondta, hogy a Plötz-féle tankönyvet 
szereti legjobban, mert a tanárnak itt csak egy leckével kell a tanuló 
előtt járnia, ma már anekdotaalak lehet csupán: a mai tanárnak az 
egész könyvön uralkodnia kell. A helyes kiejtés eszközei: a tanár 
előremondása, persze a modern nyelv tanárának már egyetemi tanul
mányai alatt teljesen el kell sajátítania a nyelvet; pontos, erősen tagolt 
is legyen e kiejtés, mely a hibákon észrevétlenül vezesse át a tanulót. 
Tulajdonkép zenei hallás nélkül nem is lenne szabad modern nyelvet 
tanítania senkinek, mert éppen a hanglejtés a lényeges minden nyelv 
kiejtésében. Segédeszközül a hangtani átírás alkalmas, mert így otthon 
is teljesen helyesen gyakorolhat a gyermek, s a táblára írás az isko
lában, viszont kevés otthoni feladat a kezdő fokon, mert az otthoni 
segítés sokszor zavarólag hat. A fonetikus átírásnál fontos, hogy ez 
teljesen egyező legyen az iskola tanárainál, mint ahogy harmónia nélkül
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nem lehet az iskola munkája igazán eredményes. A beszélőlemezt is 
sikerrel lehet alkalmazni, természetesen azonban már csak akkor, ha 
alaposan átvettünk egy-egy részt, ekkor azonban a kiejtés ellenőrzésére 
igen hathatós segítség lesz. Csak arra kell vigyázni, hogy az elmondó 
ne legyen más nyelvű, mint a nyelv, melyet mond, tehát ne német 
ember mondjon angol szöveget. A rádiótól is sokat vártak egyesek, 
mintaórák közvetítésével: a tanárok számára van ennek értéke, a ta
nulóság számára azonban nincs, mert a nyelvtanítás legfőbb kelléke 
éppen a növendékek részvétele. Tehát a mi rádiónk nyelvleckéi sem 
fognak igazán eredményre vezetni — még talán felnőtteknél inkább, 
gyermekeknél semmiesetre sem. A munkaiskola a nyelvtanításban még 
inkább egyedül helyes módszer, mint más tárgyaknál. Fő a kiejtésnél, 
de az egész tanításban is a következetesség, mert ha az alsó fokon 
szépen haladt a tanuló, a felsőn azonban más szempontok előtérbe 
nyomulása következtében nem jut „idő" a kiejtés javítására, minden 
munka kárbavész. Kívánatos, hogy lehetőleg ugyanaz a tanár vezesse 
az osztályt legalább az egész alsó, vagy a felső fokon. Itt rámutat a 
kiejtésbeli hibákra, melyek a francia és angol nyelvekben fenyegetnek.

Majd rátér arra a kérdésre, mi legyen a nyelvtan  szerepe; 
szükséges a biztos nyelvtani alap, mert nem lehet úgy megtanulni ide
gen nyelvet, mint az anyanyelvet, t. i. csupán beszélgetés útján, mert 
erre nincsen elég idő. Viszont a nyelvtan nem lehet végcél, csupán 
fontos segítőeszköz arra, hogy az idegen nép szellemvilágába behatol
junk. S hogy mennyi nyelvtan kell, a gyakorlati cél adja meg a fele
letet: ne nyelvtudósokat neveljünk (ez könnyebb munka), hanem a 
nyelvbe hatoljunk be fáradságos, együttes munkával, ez nehezebb, de 
egyedül helyes. A nyelvtanból csak a legszükségesebbet tanítsuk meg; 
pl. nem kell a franciában az igeragozás minden alakja, általában el
hagyhatók a már nem élő alakok. Ha már a német gyermekeknél is 
könnyíteni kell a rokon nyelvek nyelvtanának tanítását, akkor ez foko
zottabban szabály a mi gyermekeink tanításánál, kiknek egészen idegén 
az indogermán nyelvek szerkezete. Egyszerű szabályokat állítsunk fel, 
s ha lehet, az anyanyelvhez hasonlítsuk az idegent.

Felmerül a kérdés, hogyan tanítsunk nyelvtant. Régebben csak a 
már megtanult nyelvtani alakokat vették fel olvasmányba, tehát deduktiv 
módon jártak e l; ez az élettel ellenkezett, hol csupa indukció útján 
jutunk a modern nyelv tudásához. Ma induktive járunk el, természetes 
és nem nyelvtani célból összeállított olvasmányokat adunk a tanuló 
kezébe még a latinban sem. Az idegen nyelven írt eredeti szöveget 
olvastassunk, nem anyanyelvből átírottat; az eljárás pedig az, hogy a 
tárgyalás után lehet a nyelvtani tanulságokat osztálymunkával levonni; 
a táblának fontos szerep jut itt is, a középfokon már nyelvtankönyv 
sem mellőzhető. Felső osztályokban nyelvtörténet és etimológia is kell, 
de tudni kell azt, hogy már a tudományban sem tartják olyan fontos
nak a múltnak kutatását, mennyivel kevésbé kell, hogy a középisko
lában ez érdekeljen: itt a jelen a fontos, és csak annak megértésére 
hívja a tanítás segítségül a múlt tanulságait.
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A szótudás minden nyelvtanulás alapja, sok szó nélkül el sem 
képzelhető helyes tanítás. Hogy ma ez nem kielégítő, annak első oka, 
hogy nincs rendes szókihallgatás, házi feladatot lehetőleg nem adunk, 
pedig a szókat magánúton kell megtanulni, végül nem eléggé követke
zetesek a tanárok abban, hogy csak az idegen nyelvet használják taní
tásukban. Hogyan is történjék a szótanulás ? Mindig az egész szó
anyagra kell építnni; itt nem fontos, hogy tényleg kiírják-e a szókat 
külön a tanulók, vagy csak a könyvből tanulják meg ; a kikérdezést 
sem szabad úgy végezni, mint régen, hogy különálló szókat szedtek ki 
vallatva a tanulóból és ezzel a szótanulást megútáltatták : leghelyesebb 
mondatokkal, kérdezve a szók tudását ellenőrizni. Igaz, hogy ez nehéz, 
mert a tanuló nem veszi annyira észre, hogy ellenőrzik, de követke
zetességgel rá lehet tanítványainkat a rendszeres tanulásra szoktatni. 
Régen csak iskolai olvasmány volt (előre preparálva), most van házi is, 
és ki nem preparált olvastatás is ; mindig kell az olvasmány végén 
szókincsösszegezés, mint ahogy nyelvtani értékelés is.

Mindezek a nyelvi készség elsajátításának  eszközei: cél, hogy 
egyszerű tárgyat megtudjon a tanuló érteni és értetni is. A legalsó 
fokon könnyebb a gyermek beszélgetésre szoktatása. Éppen ezért fon
tos az, hogy a modern nyelvet lehetőleg alsó fokon lehessen kezdeni, 
ahol még szívesen fecseg a gyermek, később nehezebb a megszólal
tatás. De ha az első osztályokban következetesen a modern nyelven 
beszélünk, hozzászokik a tanuló ahhoz, hogy pl. angol órán csak an
golul beszéljen. Alsó fokon csukott könyv mellett beszéljünk: olvas
mány, tartalom szabad elmondása, átalakítás, drámai előadás szerepek 
kiosztásával, végül kis fejezetekre tagolás tehetik érdekessé a tanulást. 
Az olvasmány tárgyalásnál elv legyen, hogy a fordítást mellőzzük: 
pontos megértés kell, de fordítás nélkül. Erre a beszéltetés szolgál: 
kérdés és felelet vezethet mint első lépés. Az új szókat mindig jól ki 
kell emelni: nem helyes azonban előre megmondani ezeket, sem utólag 
beadni, mindig arra kell törekedni, hogy a tanulók értsék meg, találják 
ki az új anyagot. Ha kurzive olvastunk az iskolában, ezt lehetőleg ne 
adjuk fel otthoni feladatnak. Felső fokon a tanulókat összefüggő elő
adásra is szoktatni lehet, akkor nem szabad folytonosan megszakítani 
őket, hanem utólag a megjegyzéseket megtenni, ezt tegye úgy a tanár, 
mint a többi tanuló. Erre talán vérbeli pedagógust nem is kellene 
figyelmeztetni : az ilyen folytonos közbeszólás a tanuló önérzetét kiseb
bíti, bátorságát veszi el.

Az írásbeli dolgozatok iskolai, házi és javítás céljára szolgálók. 
Elv legyen: inkább túl sok iratás, mint kevés. Nem kell egész órai 
munkának lenni, s arra kell törekedni, hogy a tanuló szeresse az írást is. 
Nem szabad az osztályozásnál ezt annyira előtérbe helyezni, erre ala
pítani a növendékek megítélését. Itt is fontos, hogy ne fordittassunk : 
első fok a kérdés és felelet, aztán a tanultak fejből való leírása, majd 
átalakítások, ebből szabad elbeszélés, végül felolvasás után írás. A tollba
mondás minden fokon előnyös lehet: ez ne legyen régi anyag, hanem 
új, de szókincs szerint teljesen bírt anyag.



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLÉ 229

2. A második részben a nyelvtanítás touábbi céljait jelöli meg az 
ű. n. Kulturkundéban, mely fogalomra nincs még helyes magyar szó. 
(Mellesleg említem meg, hogy az agyonreklámozott Kelemen-szótár új 
kiadásában nyoma sincs e fogalomnak.) A nép lelkét kell megismerni, 
erre a nyelv csak eszköz. Ez nem új tárgy, hiszen eddig is arra kellett 
a modern nyelvtanárnak törekednie, hogy az állandóan változó kultú
rába folytonos tanulással beleilleszkedjék. Ezt nem tanítani, hanem 
megöletni lehet csupán. Nem szabad hirtelen következtetni ez irányban, 
hanem lassan kell kikutatni a nép jellemző sajátságait. Általános rend
szert erre megállapítani nem lehet, de elv az legyen, hogy nem kell 
okvetlenül minden olvasmányból, vagy jelenségből tanulságot le /onni. 
Alsó fokon igen kevés lesz a Kulturkunde tanulsága, felsőn hirtelenül 
sok. A modern nyelvtanításra nem minden modern nyelvész lesz alkal
mas, mert a cél sokkal magasabb lett újabb időben ; egész egyéniség, 
meleg szív és eleven lélek fog erre a nyelvtudáson kívül alkalmassá 
tenni. Kimondottan értelmi természetek nem lesznek megfelelőek, mert 
a tanárnak bele kell magát éreznie az olvasottakba. A kiindulás u. i. 
mégis mindig az olvasmány lesz, melybe semmit sem szabad belevinni, 
mindent belőle kell kiolvasni, s a Kulturkunde szót ki sem szabad 
ejteni, hogy természetes legyen a megállapításunk. Látjuk ebből, mily 
fontos az, hogy célravezető olvasókönyv álljon rendelkezésre, mely 
mozaikszerűen építse fel a követelményeknek megfelelő anyagot. Az 
olvasmányok kiválasztására sem lehet általános kánont felállítani, mert 
ez fejlődő és nem holt anyag, mint a latin vagy görög; a modern 
nyelvésznek együtt kell élnie a néppel, óriási irodalmi anyagot kell 
felölelnie. Elv ez legyen: az olvasókönyvbe csak olyan olvasmány 
legyen felvéve, melynek a mával valami kapcsolata van. Pl. az angol
ban nem kell két Shakespeare-darab teljes elolvasása, hanem inkább 
áthidalásokkal tárgyaljuk ezeket, hogy más változatos tárgyakat is fel
vehessünk. Ne legyen túl sok történelmi olvasmány, mint régen, inkább 
olyan, amely nagyobb érdeklődést tud kelteni, sok cselekedetet tartalmaz. 
A szaktudományt ki kell zárni, filozófiai tárgyú olvasmány azonban a 
felső fokon éppen a tárgynézet kialakítása céljából igen üdvös. Művé
szeti kérdések kellenek, de nem ennek, meg az irodalmi szempontnak 
kell parancsolnia, pl. Milton „Elveszett paradicsomba bátran elmarad
hat, mert a ma szempontjából nem jelent sokat. Általában ne adjunk 
csonkításokat, hanem teljes darabokat. S mindezt állandó munkaisko
lában közöljük, mert a cél nem a „Kentnis", hanem a „Können".

A cél elérésére fog vezetni a most sokat emlegetett Koncentráció 
a tárgyak között és a keresztkapcsolatok (Querverbindung). Nem sza
bad az egyes tárgyaknak egymás mellett haladniok, mintha egyik a 
másikat nem érdekelné, hanem egymásba kell kapcsolódniok szervesen. 
Arra szolgálnak egyes iskolák tanárainak együttes megbeszélései, hogy 
necsak időben, esetlegesen haladjanak együtt, hanem szellemben is és 
állandóan. Mert ha ez nincs meg, a tanuló szenved első sorban, de az 
ügy is. Persze ennek elérésére a tanárok tehermentesítése is szükséges 
lenne : kevesebb tanuló egy-egy osztályban, kevesebb óra, hogy egy
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másnál hospitálhassanak, egymással komolyan megbeszélhessék a köve
tendő eljárást. S ha egy szakban kell egység, akkor egy osztály külön
böző tanárainak tanításában is meg kell ennek nyilvánulnia, hiszen a 
tanuló teljesen zavarba jöhet, ha nem ugyanaz a szempont vezeti 
mestereit. Ezért kell mérték, nehogy minden tanár a maga szakját 
annyira fontosnak tartsa, hogy mást elnyomjon. Itt meg kell említenem, 
hogy a budapesti evangélikus leánykollégium tanárai ez évben rend
szeresen kidolgozták tárgyuknak az iskola többi tárgyaival való kap
csolatát, ennek a később olvasott elvnek tehát egyelőre gyakorlati meg
valósítást igyekeztek biztosítani: ezek az előadások meg is fognak 
jelenni és az érdeklődő kartársak rendelkezésére fognak állani.

Még azzal foglalkozik a szerző, hogy a modern nyelvek keretében 
hogyan érhető el a koncentráció. Itt kezdettől fogva egységes munkának 
kelt folynia, nehogy tanári szeszély a tárgynak egy vagy más részét 
előtérbe helyezze, pl. egyik tanárnak a nyelvtan a fontos, másiknak a 
beszéltetés, másnak az írásbeli dolgozatok, végül van, aki az olvas
mányra esküszik. Nincsen szak, melyben annyira szótszóródhatik a 
tanítás, mint a modern nyelvi. Ép azért itt szükséges a legtöbb együttes 
megbeszélés és hospitálás. Általános szabály fel nem állítható, a tanári 
egyéniségnek tág teret kell adni, elv csak az legyen, hogy a modern 
nyelv nem lehet más szakok szolgája sem olvasmányban, sem más 
tekintetben.

A könyv elméleti részeinek végén egy minket általában kevésbé 
érdeklő fejezet áll, mely a német modernnyelvű gimnáziumról szól, 
mint amely igazán németté nevel.

3. Gyakorlatilag legértékesebb része e könyvnek a „Példatár“. 
1. Egy francia elbeszélés dramatizálása (közép fok). 2. Francia olvas
mány tárgyalása becsukott tankönyv mellett (alsó fokj. 3. Angol olvas
mány feldolgozása beszédgyakorlattal (közép fok). 4. Kultúrkép kiala
kítása francia olvasmány alapján (felső fok). 5. Keresztkapcsolatok felső 
fokon: Thomson: „Rule Britannia", a „Marseillaise" és a „Deutschland 
über Alles“ kapcsán.

Mindezekből látható, hogy e könyvet elméleti megállapításai és 
gyakorlati útmutatásai miatt minden modern nyelvet tanító és gondol
kozó tanár nagy haszonnal forgathatja. Dr. Böhm Dezső.

Hermann Schw artz: Pädagogisches Lexikon. I—II. kötet. 
(XII. 4- 1338, VII. 4  1368, VIII. 4 1428.) Abhärtung — Recht des 
Kindes. Bielefeld — Leipzig, 1928—1930. — Velhagen und Klasing. 
Ára kötetenként vászonkötésben 26 márka.

A németországi iskolapolitikai harcok egyik legfontosabb ütköző
pontja az egyházi és a világi iskolák kérdése.

A múlt év tavaszán Poroszországban ismételten sok és súlyos szó 
esett ezekről. Breslauban a „Deutscher Lehrerverein“ gyűlésén a világi 
iskolák mellett maga Becker, az akkori kultuszminiszter tartott nagy 
beszédet, melyben azt mondta, hogy a köztársasági gondolatra, a mai 
német államra nézve veszélyt jelentenek az egyházi iskolák s a val-
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lásos nevelés hangoztatása kóros tünet. (Nálunk akkortájt lett a teológia 
diszdoktora!)

A következő hónapokban az „Evang. Reichseltern verband" és a 
„Gesellschaft für ev. Pädagogik“ tartott konferenciát az ország minden 
részéből összegyűlt 500 főnyi képviselő jelenlétében. Ezen nemcsak 
szembeszálltak a miniszter nyilatkozatával, hanem tiltakoztak minden 
törekvés ellen, mely az ev. iskolák ellen irányul s kimondták, hogy a 
keresztyén szellemű nevelésért és tanítóképzésért mindent elkövetnek.

Ebben a nagyjelentőségű világnézeti harcban igen tiszteletreméltó 
részt vállal az egyházi és vallásos nevelés érdekében a „Gesellschaft 
für evangelische Pädagogik", mert tudatában van annak, hogy milyen 
nagy szerepe volt mindig az ev. egyházi nevelésnek a német szellemi 
életben s hogy „az ev. nevelés nem áll ellentétben a modern pedagó
giával.“ Alapítására az új német alkotmány iskolai törvénye s általában 
a változott politikai és világnézeti viszonyok adtak okot. Keletkezése 
óta (1925) a szellemi harc minden fegyverével védi az egyházi és fele
kezeti nevelés frontját.

A múlt iskolai évet Németországban töltve mindenütt azt tapasz
taltam, hogy erre a munkára égetően szükség is van. Nem annyira más 
felekezetekkel szemben, hanem az egyházellenesek nagy s — mi ta
gadás — egyre növekvő táborával és romboló munkájával szemben.

Ennek a négyéves társaságnak a „kívánságára“ jelenik meg a 
négy kötetre tervezett Päd. Lexikon, melynek I—III. kötete hagyta el 
eddig a sajtót.

Az első kötet magyar bírálói közt többen voltak, akik egyoldalú
ságot, felekezeti elfogultságot állapítottak meg a szerkesztőről s félté
kenyen nézegették össze hasábszám szerint a katolikus és protestáns 
jellegű cikkek terjedelmét és — nyilván az előszó hatása alatt — 
nagyon is tartózkodóan fogadták.

Hadd kezdjem én is ezzel a kérdéssel.
A német pedagógiai lexikonok közt nem ez az első felekezeti 

színezetű. A „Roloff—Willmann: Lexikon der Päd.“ katolikus jellege 
köztudomású. — Ha nem is indokolt, de érthető, hogy a protestáns 
Németországban ez után a vállalkozás után egy evangélikus társaság is 
gondolt hasonló műnek a kiadására. Egy pillanatig sem tudnék meg
ütközni azon, hogy egy hatalmas ev. pedagógus-gárda számára készült 
lexikonban bővebben írnak a saját magukat közelebbről érintő kérdé
sekről, mint más felekezet sajátosabb vonatkozásairól. Különösen pedig 
akkor nem, ha meggondolnám a fentebb említett rendkívül súlyos vi
szonyokat. Sőt egészen természetesnek venném, hogy pl. az „Ev. Päda- 
gogik“-rój — maga a szerkesztő — olyan részletesen ír, hogy a cikk
ben mindent összefoglal, ami lényegeset az ev. tanítónak és nevelőnek 
tudnia illik és tanácsos ezekben a harcos időkben, mikor nemcsak a 
politikai küzdelmek hullámai csapkodják az egyház iskoláit, hanem 
törvénycikkek is bénítják a vallásos szellemű nevelői munkát. Ne a 
hasábok számát nézzük, hanem a cikkek tartalmát: bántja-e más ke
resztvén felekezetek érzékenységét s mondható-e írójuk elfogultnak ?
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Ha végigforgatjuk az ev. jellegű cikkeket, nyugodtan állapíthatjuk meg, 
hogy nincs ebben az eddig megjelent három kötetben semmi tudatos 
felekezetieskedés és csak annyiban tetszik meg bennük az ev. jelleg, 
amennyire ez a dolog természetében benne is van : ev. ped. társaság 
adja ki olyan időben, mikor vallásos öntudatra és cselekvésre haladék
talanul szüksége van az egyes vallásfelekezeteknek a közös ellenséggel 
szemben. A katolikusnak is.

S ezt az öntudatos ev. világnézeti alapot nyíltan vallja is a kiadó. 
Az előszóban kijelenti, hogy „a nevelés vallási és erkölcsi kérdéseiben 
e munka irányát az ev. keresztyénség szabja meg.“ Azonban a köl
csönös megértés és az egyenlő működési szabadság elvét is hangoztatja : 
„Libertatém damus petimusque vicissim.“ Az ev. világnézeti nevelés 
célja szerinte az, hogy „az ifjúságban azt a hitet, szeretetet és reményt 
keltsük életre, amelyet az evangélium : Istennek a szava fel tud ébresz
teni az emberi szívekben.“ De hozzáteszi mindjárt, hogy ez a mü 
azonban semmiképpen „nem akar szolgálatába állani az élet és a ne
velés egy olyan „elvallasosításának“ és elfelekezetiesítésének", mely a 
tudomány-, művészet-, technika-, állami- és gazdasági életnek a tárgyi 
feladatai és módszerei fölött uralkodni óhajt."

Mások megütköznek ezen a minden ízében protestáns világnézeten, 
hibáztatják is érte a kiadót, mi azonban egyik legnagyobb értékeként 
éppen ezt emeljük ki. Konzervatív és mégis liberális, öntudatos és 
mégis tárgyilagos.

E kérdéssel összefüggő cikkek közül hivatkozunk a következőkre : 
I. kötet: Altes Testament und christliche Erziehung. Bibelkundlicher 
Unterricht. Brüdergemeine. Bodelschwingh. Deutschtum und christliche 
Erziehung. Ev. Pädagogik. II. kötet: Gebet, Gebetserziehung. Jugend
vereine, mit besonderer Berücksichtigung der evangelischen. Kinder- 
gotterdienst. Kirchengeschichtlicher Unterricht. Kirchenlied im Unterricht. 
Kirchen und Schulordnungen des 16. I. h.-s. Kirchenverfassung. III. kötet: 
Konfirmandenunterricht. Konfirmation. Lebenskunde. Luther.

Ezekben a cikkekben többször szóba kerül a katolicizmus és a 
katolikus egyház intézkedései. Nem egyszer elismerő formában is. Pl. 
Gebet, Gebetserziehung. (II. 316.) Jugendvereine . . . (II. 1180.)

De nemcsak vallási tekintetben halad ilyen tiszteletreméltó úton. 
Pedagógiai felfogását is majdnem egészen ezzel jellemezhetjük. Abban 
a nagy forrongásban és erjedésben, mely korunkat s közelebbről az 
utolsó évtizedet jellemzi, úgy törekszik az abszolútnak, az általános 
érvényűnek a megismerésére és megismertetésére, mint az evangéliumi 
alap erősítésére. S ahogy nem szétválasztó, mások fölött egyedülálló, 
hanem összehozó és kiegyenlítő vallásos világnézete, hasonlóképpen 
egységet, tisztulást keres ebben a pedagógiai átalakulásban is. Ott az 
evangéliumi, — itt a filozófiai alap az, amelyhez ragaszkodik. Meg
győződése szerint a filozófiai pedagógiának fontos missziót kell teljesí
tenie e folyamatban. Ebben az alapkérdésben konzervatív, különben 
igen sok tekintetben megértő a modern pedagógia kérdéseivel szemben. 
De mindenütt tárgyilagos.



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLÉ 233

A. ma é!ő pedagógusokról, az újabb pedagógiai törekvések veze
tőiről és politikusairól nem ír ugyan, de nincs az a „modern" probléma, 
amelyet meg ne említene s nincs egy jelentősebb könyv sem — bár
mily „forradalmi" legyen is —, amelyre ne utalna az egyes cikkeket 
követő irodalmi rovatban. Mi fokozott érdeklődéssel figyeltük ezeket a 
fejezeteket, mert itt kerülnek e kérdések először lexikális összefoglalásba.

A kiadónak a jelenkor pedagógiájáról szóló cikkében (Gegen
wartspädagogik) ta'áljuk a szóbanforgó problémák felsorolását. Igaz, hogy 
meglehetősen röviden, de kulturális és világnézeti szempontból velős 
összefoglalással és kritikával. Kitűnik ebből, hogy az ítéletmondásban 
az E. Spranger és Th. Litt hatása alatt áll, kik filozófiai és történet- 
filozófiai megvilágításban vizsgálják az újabb pedagógiai törekvéseket. 
Két gondolatát emeljük ki, mert úgy látszik, hogy ezek szabják meg a 
lexikon viszonyát e kérdésekhez: „Nem mindennek van értéke, vagy 
éppen művelődési értéke, ami új, ami modern" (II. 368), de a modern 
kérdések között, különösen „a tudományos kutatáson belül, már is 
jelentős tisztulás, összegeződés történt." (II. 366.) Innen van, hogy a 
tudományos kutatás területeire: a pedagógiai alap- és segédtudományok 
körébe sok és terjedelmes cikk vezet el bennünket. A filozófia, pszi
chológia, szociológia, fiziológia, orvostudomány stb. körén belül újabban 
is egész sereg kapcsolata teremtődött a pedagógiának s rájuk bőséges 
utalást találunk. Nincs sok értelme, hogy felsoroljuk mindazokat a cik
keket, melyek a modern és sokat hangoztatott kérdésekkel foglalkoznak, 
azonban tájékoztatás kedvéért megemlítünk egynéhányat. I. kötet: Alters
mundart. Arbeitsschule. Arbeitsunterricht. Begabtenklassen. Dalton Plan. 
Deiklische Lehrform. Einheitsschule. Elternabende. Elternbeiräte. Entschie
dene Schulreformer. II. kötet: Freie Schulgemeinde Gaudig. Gegen
wartspädagogik. Gelegenheitsunterricht. Intelligenzprüfungen. Jugend
bewegung Key. III kötet: Landerziehungsheime. Leben und Erziehung, 
Leben und Schule. Natur und Erziehung.

De nemcsak e címszók alatt, hanem más kérdésekkel kapcsolatban 
is előkerülnek az újabb pedagógiai törekvések. Bizonyára elsietett dolog 
volna az utolsó kötet megjelenése előtt összefoglaló bírálatot mondani 
ennek a tárgycsoportnak a feldolgozásáról. A teljességre való törekvést 
azonban az eddigiek alapján is látjuk. Remélhetőleg hosszabb cikk szól 
majd a kísérleti iskolákról s a bennük folyó kísérletek lényegéről, bár 
egy-két idevágó gondolatról már eddig is értesülünk, anélkül azonban, 
hogy pl a koedukáció tárgyalásánál megemlítené az Odenwaldschule-t, 
ahol pedig már P. Geheeb több mint két évtized óta sikerrel alkalmazza. 
A cikkíró egyébként erősen konzervatívnak látszik, mikor ebben a 
kérdésben jelszónak ezt tűzi ki még az elemi iskolai nevelésre is : 
„Jedem das Seine." (III. 56.) Hogy még egy problémát vessek fel, utalok 
a „Lehrplan“ cikkre, hol szól ugyan a különféle kísérletek lényegéről, 
lélektani és didaktikai megokolásukról, de véletlenül sem említ meg 
névszerint egy iskolát sem, hol e kísérletek folynak s egy pedagógust 
sem, akitől kiindultak. Valószínű, hogy mindez az utolsó kötetre maradt. 
(Schulversuche, Versuchsschulen.) — A német Lauderziehungsheimokat
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viszont részletetesen ismerteti s irántuk a legnagyobb elismeréssel van. 
Szerinte a „D. L. E. H.“ a 20. századbeli német iskolai ügy legneveze
tesebb és legvonzóbb jelensége. (Hí. 213.)

E közelebbről vett pedagógiai kérdéseken kívül igen nagy teret 
juttat két fontos és egyre jobban hangsúlyozott tárgykörnek: a gyógy
pedagógiának és a testi nevelésnek. Ezzel lehet megokolni az orvosi 
cikkek feltűnően nagy számát (kb. 50) és sok esetben a szükségesnél is 
részletesebb tárgyalását. Egyike-másíka határozottan kinő a pedagógia 
keretéből. Azonban nemcsak a gyógypedagógus és a testnevelő olvas
gathatja haszonnal ezeket a cikkeket, hanem a tanító, tanár is.

Lexikonokban, hol nagy a munkatársak száma, nagyon nehéz ki
alakítani az egységes szellemet. Ennek az anyagát is mintegy 200-an 
hordják össze. S hogy mégis a lehetőség szerint megvalósuljanak azok 
az elvek, melyeket az előszóban ismertetett a kiadó, a világnézeti- és 
az alapvető pedagógiai kérdésekről szóló cikkek javarészét őrnaga írta: 
I. kötet: Ev. Pädagogik. Dogmatismus. Andacht. Bildungsideal und 
Bildungsziele. Bildunngsgüter. Bildungswerte. Bildungsvorgang. Bildungs
verfahren. Erziehender Unterricht. Didaktik. II. kötet: Gegenwarts
pädagogik. Harmonische Bildung. Formale Bildung. Jndividualisierung 
(ped.) Führung (erzieh). III. kötet: Lehrer. Lehrformen. Lehrziele. Ler
nen und Lehren. Lehr verfahren. Lehrgegenstand. Methode. Belőlük nem
csak a tudós, hanem a lelkes pedagógus szólal meg, aki a mai komoly 
helyzetben veszélyben látja egyházát, de még sokkal inkább népét, 
„mert veszélyeztetve van belső életének a tisztaságában és erejében.“ 
(II. 372.)

A német népnek és nemzetnek ez a nagy szeretete szintén erős 
jellemző sajátsága e lexikonnak. Annyira, hogy ebben a tekintetben 
elfogultnak kell mondanunk. Adja ugyan a nagyobb kultúrállamok köz- 
oktatásügyének az áttekintését, de — egy kivételével •— német szerzők 
tollából ; kapnak helyet ugyan más nemzetek nagy bölcselői és peda
gógusai is, azonban egyetemes pedagógiai szempontból kisebb jelentő
ségű néjuet nevelőkkel aránytalanul hosszan foglalkozik. Nyugodtan 
nevezhetnénk igy: „Deutsches Päd. Lexikon.“ Nem említve a német 
műveltség és a nevelés kapcsolatáról szóló cikkeket, igazoljuk ezt az 
állításunkat az „Ausiandsdeuschtum“, „Auslandschulen“ részletes tárgya
lásával s az utóbbi cikk végső mondatával is : „A német népnek ál
landóan tudatában kell lennie annak, hogy az ország határai nem határai 
a németségnek.“ (I. 349.) Nagy gondolat: tanulhatnánk belőle elesett 
helyzetünkben mi is 1 A németség e céltudatos munkájának alapos 
ismertetése e két cikk. Nagymagyarország németeklakta területeiről nem 
ír, a jelenlegi helyzetet is csak éppen megemlíti. (Félmillió német, 
Budapesten egy németbirodalmi főreáliskola.)

Még két cikk vág bele ebbe a tárgykörbe. Egyik a „Minder- 
heísschulwesen." Ebben is leginkább a német kisebbségek ügye fekszik 
a szívén. Őszintén megvalljuk: jól esett volna olvasnunk valamit a 
cseh-, oláh- és szerb megszállott területen élő magyar kisebbségek 
szoiporú kulturális helyzetéről, — azonban az „Európa keleti államai-
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ban“ meglevő nemzetiségi súrlódásokat csak éppen megemlíti. (III. 694.) 
Csodáljuk, hogy az erdélyi szászokkal kapcsolatban sem ír az oláh 
viszonyokról. A másik cikk, a ,,Grenzlandsdeutschtum‘‘, igen éles 
hangon szól a franciákról, lengyelekről, csehekről, de — úgy látszik — 
az oláhokkal megvan elégedve: itt sem esik egy szó sem róluk.

Ez az erős nemzeti öntudat, mely különösen velünk szemben 
annyiszor vakká és felületessé tette a németet, itt is történelmi és 
politikai tájékozatlanságot árul el az egyik cikk írójáról. Az antropo- 
zófia megteremtőjéről, R. Steiner-ről u. i. ezt mondja : „Deutsch-Ösfer- 
reicher und von Hause aus katholik, ist er 1861 in Kraljewitz (Ungarn) 
geboren. (I. 178.)

Az elmondottakból kitűnik, hogy milyen gazdag és sokirányú 
anyagot ölel fel a lexikon eddigi három kötete. Semmi kétségünk, hogy 
a hiányzó, hasonló csapáson haladva íródik. Érdeklődéssel várjuk a 
rólunk szóló fejezetet is. Mindaddig, míg attól kellett tartanunk, hogy 
ezt is német emberrel íratják meg, éppen a fenti okok miatt aggodal
maskodtunk. Mióta azonban tudjuk, hogy lapunk felelős szerkesztője, 
Szelényf Ödön dr., is munkatársa lett a lexikonnak, nemcsak nyugodtak 
vagyunk, hanem büszkék is, hogy az egykét külföldi közt ő is ott van.

Alaki szempontból általában jót mondhatunk. Különösen dicsére
tére válik a cikkek rendszeres áttekinthető volta. A nagyobbakban u. i. 
az élen pontokba szedve találjuk a tartalom vázát. Azonban nemcsak 
szépséghiba, hanem a használatot is megnehezíti sok cikknek az utolsó 
kötetre történt elhalasztása. Az üres címszó ott van ugyan a maga 
betűrendi helyén, de utal a pótlásokra. Még a III. kötetben is 6 eset
ben történik ez. Köztük fontos, nagyobb terjedelmű és kíváncsian várt 
cikk is. (Pädagogik, Preussen — benne bizonyára az I. kötetből 
hiányzó Berlin is.)

Mindent összegezve: szép, alapos, nagyértékű munka. Ott a helye 
minden tanítói és tanári testület könyvtárában.

(Debrecen) Debreczeni Ferenc.

A  debreceni egyetem évkönyveihez pótlás. Május hóban jelent 
meg az 1928—29. iskolai év almanachja és évkönyve, mely 262 lapnyi 
terjedelemben felöleli az egyetemi év egész történetét. Az első lapján 
Csiky prof. nekrológját olvassuk, a végén két fénykép látható a debre
ceni egyetem két térítőjéről. A szokásos rovatokon kívül gazdag anya
got ölel fel a függelék, mely az egyetemi ünnepélyeken elmondott be
szédeket tartalmazza. Azok közül is kiemelhetők a Széchenyivel, Bethlen 
Gáborral s Tisza Istvánnal foglalkozók. A hallgatókról szóló rész fel
öleli a lakóhely szerinti megoszlást is s beszámol az új internátus 
létesítésére irányuló akcióról. Az egyetem fejlesztésére irányuló törek
vésekről szóló részben olvassuk, hogy csillagdát is akarnak létesíteni 
az egyetemen s erre Debrecentől kérnek megajánlást. A központi 
épület is készül. A hallgatók összes létszáma 1139, közülök 65 meg
szállt területre való. Az évkönyv szerkesztésében is évről-évre több 
célszerű újítás jön be, pl. a tanerők jegyzőkönyve, almanach-szerű össze-
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állítása a legújabban. Bőséges s mégis áttekinthető képet nyerünk ez 
évkönyvből i-i arról a kultúrmunkáról, mely a debreceni egyetemen 
buzgón folyik. Gulyás József.

Külföldi lapszemle. * 1
A „Lehrproben und Lehrgänge" 1929. évfolyamából.
1. Travestie und M etem psichose beim Übersetzen latei- 

mischer Texte (1. f.) címen G. Rosenthal azzal kezdi fejtegetéseit, 
hogy a szóról-szóra való fordításnak türelmes munkája, amikor az em
ber szép csendesen csúsztatja az ujját egyik szótól a másik alá, pat- 
tantja fel igazán az író gondolatainak kemény zárját. Az iskolai fordítás 
azonban, teszi hozzá sietve, még más haszonnal is já r: segít úrrá lenni 
anyanyelvűnkön. Tulajdonkép az antik nyelvekből történő átdolgozások 
érlelik, erősítik meg anyanyelvi előadásunkat. Beszedünk, stílusunk 
általuk, belőlük gazdagodik igazán. Jó tanár kezén a latin nvelv, a 
belőle lépten-nyomon nyert példák, összehasonlítások s egyéb vonat
kozások által, ép az anyanyelv megismerésének válik kitűnő alkalmává 
és pótolhatatlan eszközévé. Az avatatlanok mégis azért törnek pálcát 
a filológia felett, mert ez szerintük a maga tudálékosan kieszelt eszkö
zeivel és erőltetett módszerével megrontja, kerékbe töri anyanyelvűnket. 
Mily sajnálatos tévedés !

Ezzel áttér a v. Willamowicztól forgalomba hozott travestia és 
metempsichosis szavak magyarázatára. Miután a szószerinti fordítás a 
szöveg értelmét tisztázta előttünk, következik rá nyomban annak nyel
vünkön hasonló tisztaságban leendő visszatükröztetése.

Mert mit is jelent a travestia szó ? Átültöztetést. A latin a maga 
szavai, kapcsolatai és mondatai szerint fejezi ki a gondolatot, mi mo
dernek megint a magunk sajátos eszközeivel, bár az övéhez hasonlatos 
módon. A latin mondat tartalmához nem szabad nyúlnunk, csak a ru
háját újjá, vagy legalább máskép alakítani. Ez a travestia. Ela a tanuló 
jól megértette az író gondolatát, nem szabad kicsinyeskednünk a szavak 
körül; a travestia eltérhet a szövegtől, szótól, amennyire csak tud, fő, 
hogy a megértés, a gondolat ne szenvedjen miatta.

Egy-két példa világosítsa meg ezt a tanítást. Ha eleinte „szószerint" 
volt a jelszó, most „lehetőleg nem szószerint“ hangzik a követelés, 
így : Caesar, quid sentiret, exposuerat == Caesar kifejtette a maga 
véleményét. Sequimini m e! — Utánam. Ubi fuisti ? =  Hol vesztél ? 
Ergo bibamus =  igyunk rája! Vita nostra brevis est, brevi finietur =■ 
Rövid az élet, hamar oda van.

Ám a németből latinra fordításnál is azonos módon kell eljárni. 
A tanuló magaszerkesztette mondatokat ültessen át, nem pedig elébe 
tett kész gyakorlatot, pl. a könyvnek ezt a mondatát: „den Coríolan 
bat seine Mutter, zürückzukehren" felszólító mondattá átalakítva így
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adja vissza: Mater a Coriolano petivit, ut rediret. Az efféle travestiának 
érdekes mintája a 23. zsoltár első verse : Te dominum, veneror ! Quis 
te pastore carebit? Campos in virides pastum me agis ad liquidosque 
fontes! Tu recreas animum! Tu propter honorem labi non pateris 
rectoque in limité ducis!

A metempsichosis a travestia felsőbb foka. A mondatnak a tar
talmon kívül lelke is van, amely a másik nyelvben új testet ölt. Ide 
azonban nemcsak nyelvismeret kell, hanem mélyebb lélektani tudás is. 
Példa rá Catullus 85 verse: ,,Odi et amo: quare id faciam, fortasse 
requiris; nescio, séd fieri sentio ac excrucior.“ A lelkét is, ilyenformán 
adja vissza az értekező: „Gyűlöllek, szeretlek egyszerre. Ezt a kétséget 
te talán nem érted. Én magam sem, hanem érzem és belepusztulok." 
A költő lelke lüktetése érzik e kétsorosban. Talán már magában nagy 
nyereség, ha belátjuk, mennyire lehetetlen ilyen sorokat egyáltalán 
lefordítani.

2. Bismarck vom Standpunkt der Kellogs-Pakts címen 
(Lehpr. 2. f.) Lőtschert tanúim, tanácsos, az 1866-i német-osztrák há
ború tárgyalásának befejezte után a VII. o. (Untcrsecunda) növendé
keivel némi állampolgári tanulságokat próbált megjegyeztelni. A pár
beszédes alakba öltöztetett minta-leckének gondolatmenete ekkép adható 
vissza: Az 1866-i háború Bismarckot a legnagyobb német államférfiú
nak s egyszersmind a régi politikai iskola mesterének mutatta. Ma meg 
a háború utáni új politika álláspontjáról érdekes őt vizsgálni. Bismarck 
célja a német egység volt a nemzetiségi elv alapján, bár csak részben 
sikerült. A használt eszközöket maga Bismarck jelöli meg félreérthe
tetlenül két mondatban.

Az egyik : „Poroszország fogyatkozásait elébb-utóbb ferro et igni 
kell meggyógyítani." A másik : „Nem beszédek, nem többséghatározatok 
döntik el az idők nagy kérdéseit, hanem vér és vas." A háború, sze
rinte a nemzeti politika megengedett eszköze, s tulajdonkép nem egyéb, 
mint „a politika folytatása más eszközökkel.“

Bismarck eszközei bizonnyal nem volnának hasznavehetők, mióta 
a Keliog-szerződést aláírtuk 1928. aug. 27-én. Ez a szerződés száműzi 
a háborút; innen a háborút száműző egyezségnek is hívják. (Kriegách- 
tungs Pakt.) Csupán két szakaszból áll: az első megtiltja a háborút, 
mint a nemzeti politika eszközét.

A nemzeti politikát a Népszövetség intézi. Az a háború tehát, 
amelyet ez a szövetségtörő ellen visel, az ú. n. megtorló háború (Sanc
tions Krieg) törvényes. A második szakasz a perlekedő feleket békés 
eszközökre szorítja. Ilyenek: a jó szolgálatok, vizsgáló bizottságok, 
közbelépések (demarchok), tárgyalások, szerződések, döntőbírósági 
ítéletek.

A Kellog-egyezséget a Népszövetség azért nem tette fölöslegessé, 
mert az utóbbi, nem általán tiltja a háborút, csak megneheziti azzal a 
követelménnyel, hogy a tagok közt felmerülő vitás pontok előbb a 
szövetség színe elé terjesztendők. Nem is tartozik minden nép a köte
lékébe, pl. az amerikai Egyesült Államok sem.
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A Kellog-szerződéssel sokat nyert az emberiség. Többek közt azt 
is, hogy pl. Amerikának a hűvös szemlélő álláspontjáról le kell mon
dani, sőt segítségre köteleznie magát oly állammal szemben, amely a 
háborút nemzeti politikájának eszközéül akarja felhasználni,

Bismarck még máskép is szolgálta a maga politikáját: szövetséges 
társak biztosítása, titkos szerződések révén. Ilyenek ma el vannak 
tiltva, nem kötelezők. Nyilvánosokká kell lenniök a Népszövetség 
jegyzékébe való beiktatás által.

Ki volt a kezdő, a támadó? ezt a kényes kérdést 1866-ban is 
sokat feszegették. Némelyek azt mondták: Ausztria, mások szerint : 
Németország. A „genfi jegyzőkönyv" már élesebb világításba állítja a 
bűnös személyét, amikor ilyenül azt jelöli meg, aki vitás ügyét nem 
akarja a Népszövetség elé vinni. Egy szövetség még nem elég bizto
síték. Ausztria, Németország is egynek a kötelékébe tartoztak. Üj meg 
új kötések kellenek, minél több, újabbnál-újabb szerződések. Nemcsak 
a kormány avatkozik bele s intézkedik, a nép, a népek is.

A béke, bármily paradoxonul hangzik, tulajdonkép állandó harc 
annak a megtartásáért; a béke megőrzése élethosszig tartó feszült 
küzdelem. Érdeme, dicsősége közös sokakkal. Az államférfiak, katonák 
és sok egyebek mellett a tanulóifjaké is olyformán, hogy iskolai lec
kéiken el-elgondolkoznak, külföldi deákokkal váltott leveleikben hazájuk 
méltóságát, béke-készségét hirdetik, idegen nyelvű könyvekből rájönnek 
és vallják, hogy szomszédaik valami szépet és jót szintén ajándékoztak 
a világnak, mindennapi érintkezésükben meg kíméletet, önuralmat tanú
sítanak. így lesznek aztán ők maguk is a béke, a közművelődés 
harcosai, front-katonái.

Ugyancsak a Lehrproben 2. füzetében S exu a l pädagogischer 
Lehrgang  cím alatt jól téjékoztató jelentést olvasunk az Evang. Ped. 
Társaság tavaszi gyűléséről. Dr. Koepp fejtegeti, hogyan alakul a nemi 
élet az evangéliumi keresztyénség szellemében. Három szempont irá
nyítja a tárgyalásban: 1, az evangéliumi erkölcs mivolta, amely szerinte 
nem más, mint az újtestamentomi ,,agape-ethos", a szeretet mint tiszta 
jóság és tiszta ajándékozás ; 2. a szigorúan körülhatárolt nemiség fo
galma két-két vonatkozásban; 3. a keresztyén ,,ethos‘‘-ból születő új 
alakulatok. A tiszta jóság elve dönt mindenütt. A nemi szerelemnek 
az ,,agape“ szellemében kell megdicsöülni,

Dr. Röschrnann egészs. tanácsos, orvos létére Freuddal szembe- 
szállva valláserkölcsi álláspontról jelöli meg az ifjúság nemi pedagógiai 
nevelésében reánk váró feladatokat. Legelébb is azt kérdezi: mi az 
evangéliumi nevelés? Határozott gondolkozásmód, erkölcsi érzület, úgy
mond, amely megint más hasonló érzület létrehozásán fáradozik, munkál. 
Az új gondolkozásmód lényege: az élet mibenlétének a megértése. 
Felelőtlenség ott áll elő leghamarabb, ahol az élet értelmében való hit, 
a tiszta, okos látás hiányzik.

Mi most már a kötelességünk az ifjakkal szemben ? — teszi fel 
az új kérdéseket.

I. őszinte, nyílt beszéd, jó tanács, de neveléstani és papos reto
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rika nélkül, tiszteletet keltő komoly tárgyilagosság. Az egyetlen döntő 
szempont: a fiatalsággal az élet tartalmát, célját jól megértetni.

II. A testiség fogalmának becsületes megmagyarázása. A testiség 
emberi mivoltunk külső alakja, az egyénülés (individualio) nyilatkozata.

III. Az élet ritmusának megérezletése. Erőtorlódás, majd — meg
oszlás, elvesztegetés, természeti törvény. Az egyén élete, úgymond, 
magánosán nem érthető meg. A titkon egymásra talált ellentétes nemek 
érlelik meg igazán az élet teljességét.

IV. Mi nem vagyunk testiségünk urai, csak felsőbb hatalomnak 
eszközei általa. Hát akkor hogyan áll a nemi élet ma oly időszerű kér
dése: a „rationalismus ?“

V. Küzdeni kell a ,,hedonistikus és eudaimonistikus“ szellem 
ellen! Az élet célja, értelme nem minél több boldogság, hanem a szent 
isteni rendelések s velük, általuk a magunkénak betöltése. Hogy ezzel 
boldogság jár, az lehet következmény, de egyetlen cél, szándék soha. 
Miért van annyi boldogtalan házasság ? teszi fel az izgató kérdést. 
Mert a házastársak semmi más célt nem akarnak ismerni, csak a bol
dogságot. Óvakodjunk a botor optimizmus, a hiú ábrándozás csalfa- 
ságaitól, amely „kanosaiul, festeti egekbe néz . . ."

Végül Hedwig Leschke  tanulmányi tanácsosnő a leány nem i 
pedag. kérdéseiről elmélkedik. Abból indul ki, hogy a nemi felvilá
gosítás magától értődő természetes dolog és a természettudományi 
oktatásból ki sem maradhat, ha abban zavaró hézagot nem akarunk 
hagyni szándékosan. Fokról-fokra kell haladni, hogy a Vili. o. végén 
aztán mindent megmondhassunk. A felnőtt nagy leányokban, jegyzi meg 
okosan, sok egészséges érzék van, amely a beteges modern irányzatok 
ellen alkalmilag élénken fog tiltakozni. A leánynevelésnek főfő célja s 
elsőrendű érdeme : a női és anyai méltóság büszke érzetének fölkeltése, 
ápolása . . .

(Mezőtúr) Fejér Lajos.

Megjegyzések. 1
1. Szemlénk áprilisi számában a 149. lapon E. I. ezt ója: „Nem 

jött-e el még annak ideje, hogy az érettségin az Írásbelit a mennyi
ségtanból töröljük ?“ Az új érettségi szabályzat tervezete pedig a szó
beli érettségiről akarja elhagyni a mennyiségtant. E két szélső véle
mény közül szerintem egyiknek sincs igaza. A Ref. Tanáregyesület 
központi igqzgatósága legutóbbi gyűlésén foglalkozott a hozzászólás 
végett leküldött érettségi szabályzat tervezetével, s egyhangúan állást 
foglalt a mennyiségtannak a szóbeli vizsgálat tárgyai közül való ki
hagyása ellen, mert a mennyiségtan szigorú logikával felépített tételei, 
bizonyításai, a legalkalmasabbak a jelölt érettségének megítélésére, gya
korlati szempontból pedig azért, mert sokszor nagy eltérések vannak 
az írásbeli és az évvégi osztályzat közt. Egy nyugodtan dolgozó elég-
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séges tanuló sokszor a hosszú 5 óra alatt megtudja oldani feladatát, 
viszont néha egy-egy idegeskedő jeles tanuló belezavarodik. Mi legyen 
ilyenkor az igazságos osztályzat ? Ez sokszor előfordul olyankor is, ha 
a csempészés gyanúja ki van zárva.

És most jövök az említett cikkhez. Én nyugodt lélekkel állítom, 
hogy a dolgozatoknál igen is el lehet érni, hogy ne csempésszenek. 1 
El lehet érni az évközben írt dolgozatoknál következetes ráneveléssel, 
erkölcsi ráhatással, természetesen a lopások kérlelhetetlen büntetésével 
is, de főleg a dolgozat tárgyának helyes megválasztásával. Ne adjunk 
fogós, mondjuk „fogásos“ példákat, miket csak az ügyesebbek tudnak 
eltalálni — ezt én az érettséginél sem tartom jónak —, hanem olyan 
példákat, amelyekhez hasonlókat dolgozva az elégségestől is elvárhatjuk, 
hogy megtudja csinálni. Hogy nem naívság azt állítani, hogy a csem
pészés majdnem teljesen kiküszöbölhető, arra felhozom példának, hogy 
volt rá eset, mikor az érettségiző 65 tanuló 60 féle eredményt hozott ki, 
az egyező 5 eredményt jeles tanulók hozták ki, akiknél a csalás nem 
volt valószínű. A többi tanuló más utakon, különböző pontossággal 
dolgozott s ezért ágaztak el a végeredmények. Nem mondom, hogy 
minden példa alkalmas erre. Pl. egy helyesen megoldott egyenletnél 
a csalást nem lehet megállapítani. De ös szetettebb járadékszámítás, 
trigonometriai vagy különösen felszin-köb ártalom számítások mind 
alkalmasak erre, ahol több a numerikus és logaritmusos számítás,a 
Na, és végül tessék a tanároknak is az ellenőrzést komolyan venni, 
nem újságot olvasni, vagy az ablakon kihajolni, mint néha boldogan 
dicsérik az érettségizők a „jó tanárokat.“ Az igazgatóságban felmerült 
az a gondolat is, hogy az érettségi szabályzatba bevétessék az is, hogy 
a csempészést e/n-Ső tanár fegyelmi vétséget követ el, és csak hosszabb 
vita után ejtette el az igazgatóság ezt a javaslatot, mert esetleg ok 
nélkül való meghurcolásnak tehetné ki a tanárt.

Ami most már a két vélemény közül való választást illeti, én a 
szóbelit bizonyos esetekben inkább elhagyhatónak vélem, akkor t. i., 
ha az írásbeli osztályzat megegyezik a VIII. osztályban az év végén 
kapott jeggyel. (Ezt a többi tárgynál is meg lehetne tenni.) De az írás
beli eltörlését el sem tudom képzelni, hiszen a számtantudás főleg az 
írásbeliből — a tanult tételek gyakorlati alkalmazásából — ítélhető 
meg. A szóbelin nincs is idő a számolási készség bemutatására, 
mire a feladatkiszámításra kerül a sor (pl. a logaritmus számításra), 
readesen eltelik az idő.

Az érettségi írásbelit a mennyiségtanból tehát fent kell tartani, 
csak tessék a tanulókat ránevelni az önálló dolgozásra, tessék olyan 1 2

1 Különben sem tudom, miért mondja E. L, hogy a „mennyiségtani írásbeli ter
heli a lelkét az érettségizett egyéneknek“, mintha a másik két tárgyból nem ép úgy 
lehetne csempészni az írásbelin. Hányszor fordítják te pl. a latin szövegből véletlenül 
kimaradt szót.

2 Kuriózumképpen kiszámítottuk, hogy a mostani mennyiségtani írásbelin a mér
tani példa 41.840 féleképpen oldható meg.
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példákat adni, amelyekből e számadási készségük meglátható legyen 
és tessék az ellenőrzést homályán venni.

Jakucs István.
•

2 Válasz dr. Böhm Dezsőnek a Protestáns Tanügyi Szemle 
IV. évf. 5. számában tett megjegyzéseire. Aki annak idején dr. 
Böhm Dezső előadását végighallgatta és a 4. számban megjelent cik
kemet is elolvasta, teljes tárgyilagossággal megállapíthatja, hogy cik
kemben sehol sem hivatkozom a megtartott előadásra, hanem attól 
teljesen függetlenül adom elő véleményemet. Éppen ezért érthetetlen 
előttem az a körülmény, hogy az előadó, megjegyzéseiben a kettőt pár
huzamba állítja s úgy tünteti fel őket, mintha egymásnak ellentmon- 
danának. Én cikkemmel csupán a rádióközvetitést és a gramofont 
igyekszem az énektanítás szolgálatába állítani, ahogyan azt dr. Böhm 
Dezső előadásában a hangszeres zene érdekében tette. Nem kívánom 
a filmelöadások alkalmával előállott bonyodalmat újból megvalósítani, 
mert karénekoktatás rendesen délután szokott lenni, amikor a rendes 
tárgyak tanítása úgy is szünetel. Nem is az intézet összes tanulóiról 
van itten szó, mert attól az óhajtól, hogy a növendékek túlnyomó része 
karénekre is járjon, még igen messzi vagyunk. Ami a mellékzörejek 
kérdését illeti, ragaszkodom tapasztalataimhoz. Itt utalok a m. kir. posta 
kísérleti állomására (Gyáli-út), ahol alkalmam volt személyesen a do
logról meggyőződni. Utalok másodsorban a világ majdnem minden 
stúdiója által bevett azon szokásra, hogy a gramofonközvetítést nem 
közvetlenül sugározzák szét a világűrbe, hanem elsősorban elektromos 
relébe vezetik a lemezről. Ha a gramofon mellékzöreje kevesebb volna, 
mint a rádióé, akkor mire való ez a közvetett eljárás? Ami cikkem 
elméleti voltát illeti, megjegyzem, hogy már akkor rendelkeztem magam
szerkesztette rádióval, amikor budapesti leadásokról egyáltalában még 
szó sem volt. Külföldön már akkor is lehetett énekhangversenyeket és 
kórusokat nagyon szép előadásban hallani. Véleményem szerint elmé
leti cikkem túlrövid azon hosszú gyakorlathoz viszonyítva, amellyel 
ezen a téren rendelkezem.

(Aszód) Haberehrn G. A.

3. A  tanár és a tanító védelme. E címen Hampel L. a Ma
gyarság V. 22-i számában ír cikket s a tanár és a tanító számára 
a bíróhoz hasonló védelmet kér. A  lap kiadta a cikket, de legjobb lett 
volna, ha az „Árnyak a verőfényben“ c. regény mellé tette volna, 
amely Szilárd János tollából most folyik a lapban, mert néminemű 
Duszig tanárról vagyon benne szó, valamintségesen egy Hudacsek 
nevű tanárról, akikkel szemben szintén védelmet kérhetett volna a pe
dagógusok számára. „Ütlegelje bár szegénykét a rosszmájú tanbetyár“, 
mondta egykor egy neves írónk, de az a baj, hogy kevésbé neves 
íróink is az ilyen tanbetyárokat látják meg csak ma is.

Gulyás J.
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Egyházi és iskolai hírek.
a kőszegi ev. leánylíceum rendes tanéra, május 25-én 
elhunyt. Sopronban 1882. július 24-én született. Tanul

mányait a soproni felsőbbleányiskolában, utóbb a Szent Orsolyarendi nővérek soproni 
intézetében végezte. Ez utóbbiban szerzett a nyelv- és történettudományi szakcso
portból polgári iskolai tanári oklevelet. A dunántúli ev. egyházkerület 1904-ben vá
lasztotta meg a kőszegi felsőbbleényiskolájához. Ennél az intézetnél, utóbb leány
gimnáziumnál, majd leánylíceumnál fejtette ki több mint 25 éven ét 1929-ban történt 
súlyos megbetegedéséig tanári munkásságát. Tanári hivatását odaadással és szere
tettel teljesítette szinte utolsó erejének feláldozásával addig, míg nehéz betegsége 
erejét teljesen meg nem törte. Szülővárosában, Sopronban helyeztetett örök nyuga
lomra. Utolsó útjára, miután hozzátartozói mér nem éltek, barátainak, kartársainak, 
tisztelőinek és tanítványainak nagy serege kísérte el. Áldás emlékére! A. I.

Dr. Dóczi Imre, a tiszántúli ref. egyházkerület középiskolai felügyelője, ref. 
tanáregyesületünk elnöke, a felügyelői állásról, korára hivatkozva lemondott. Az 
egyhézkerületi közgyűlés mély sajnálkozásénak kifejezésével, a távozni kívánó el
évülhetetlen érdemeinek teljes méltánylásával, maghajolt a másíthatatlannak ismert 
kívánság előtt s megbízta elnökségét, tegye meg a szükséges intézkedéseket a fel
ügyelői állásnak az őszi kerületi gyűlésen betöltése iránt; de fölkérte Dóczi Imrét 
arra. hogy állása betöltéséig végezze a hivatalos teendőket, amit ő készséggel el is 
vállalt, fgy hát nem kell még búcsúznunk tőle, csak kérjük a Mindenhatót, áldja 
meg ősz vezérünket továbbra is jó egészséggel, friss munkakedvvel.

A soproni ev. hittudományi kar július 1—4-ig szünidei teológiai konferenciát 
rendez, melyen minden érdeklődőt szívesen lát. Olcsó ellátásról, ingyenes szállás
helyekről a Teológiai-otthon gondoskodik. Felvilágosítással szolgál a hittudományi 
kar dékáni hivatala, Sopron, Széchenyi-tér 11.

Fináczy Ernő ünneplése. A kiváló magyar tudós, dr. Fináczy Ernő, a buda
pesti tudományegyetem tanára, május 10-én töltötte be életének 70. évét. Ez alka
lommal a Magyar Pedagógiai Társaság és a budapesti egyetem meleg ünneplésben 
részesítette, — de ez ünneplésről nem maradhat el egyetlen ember és egyetlen tes 
tület sem, ha akár Fináczy nemes személyiségét, akár pedig negyarányú tudományos 
működését ismeri. Fináczy Ernő ugyanis legkiválóbb szellemi értékeink közé tar
tozik. Nehéz megállapítani, ki nagyobb benne: a kiváló tudós, kinek egyes művei, 
pl. négykötetes neveléstörténete, mindenha tudományos irodalmunk remekművei 
közé tartoznak; vagy a kitűnő tanár, ki egész generációkat törhetetlen idealizmusra 
nevelt szellemben, vagy a jó e m b e r ,  aki nemcsak ajkén hordozta, hanem gyako
rolta is a szeretet szent törvényét. — A prot. tanáregyesületek is mély tisztelettel 
hajtják meg az elismerés zászlóját e nagy tudós és nemes ember előtt, megköszönve 
neki azt a szerető támogatóst, mellyel a prot. tanárjelöltekkel is bánt és azt a meg
értést, mellyel a protestantizmus szellemi törekvéseit, tanügyi alkotásait méltatta, 
jóllehet egyházának hithű fia. Fény nevére, áldás életére !

A miskolci jogakadémía az ágostai hitvallás jubileuma alkalmából magyar

Krafka Boriska,
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és német nyelven emlékkönyvet ad ki, melynek cikkeit írták: Bruckner Győző, 
Hacker Ervin, Schneller Károly, Szelényi Ödön, Szontagh Vilmos, Sztehlo Zoltán és 
Zsedényi Béla. M elegen  a já n lju k  a  ta n á r i k ö n y v tá r a k n a k  b e s z e r z é s r e !

A budapesti ev. leánykollégiumban az új tanévben megnyílik az V. és Vili. 
osztály is és ezzel országunk e g y e t le n  i ly n e m ű  in té z e te  teljessé válik.

A Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége (Budapest, IX., Üllői-út 19) nyári 
konferenciát tart Tahiban június 21—27-ig és június 28-tól július 4-ig.

Pályázat. Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága 
pályázatot hirdet a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából az 1930—31. tanévben 
kiosztandó ösztöndíjakra.

Az ösztöndíjra való felvétel feltételei a Protestáns Tanügyi Szemle 1929. no
vemberi számában a 361. lapon olvasható szabályzatban vannak közölve, amely 
szabályzatot azóta a ref. egyetemes konvent kis változtatással meg is erősített. 
(A megjelenendő honventi jegyzőkönyvben is valószínűleg közölve lesz.)

A folyamodványok a tanáregyesület elnökségéhez (Debrecen, ref. gimnázium) 
küldendők. A folyamodványra szolgáló nyomtatványok postabélyeg beküldése mel
lett a pénztárnoknál, Jakucs István ref. gimn. tanárnál kaphatók.

Pályázati határidő 1930. szeptember 20.
Az 1929. október hó folyamán ösztöndíjra felvett tanárgyermekek az ösztön

díjat tovább is kaphatják, ha a feltételeknek megfelelnek, de mindig újra kell 
folyamodniok.

Ezen pályázat csak a Protestáns Tanügyi Szemlében közöltetik, mivel minden 
illetékes tanár kezeihez kapja a lapot, de azért az igazgató urakat és a többi kol
léga urakat is felkérjük, hogy az ösztöndíjra illetékesek figyelmét ezen hirdetésre 
felhívni szíveskedjenek.

1930. május 17. A z  O r s z .  R e f . T a n á r e g y e s ü le t  e ln ö k sé g e .

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület tagdíja, a legutóbbi közgyűlés határozata 
szerint, 1930—31. iskolai évre 4 pengő lesz, tekintettel arra, hogy a tanulóktól a 
jövő iskolai évtől kezdve 50 fillér díjat szednek beiratáskor a Protestáns Tanügyi 
Szemle fenntartására.

Losonczy István, egykori nagykőrösi tanár, a „Hármas kistükör“ és sok szép 
dicséret írója halálának 150 éves fordulója alkalmával Nagykőrös város közönsége 
emlékünnepélyt rendezeti folyó évi május hó 18-án. Az ünnepély bevételét az ün
nepelt író szoboralapjára fordított ók. Nagykőrös városánok dicsőségére szolgál, hogy 
az igazi érdemekről másfél század múlva is igaz kegyelettel emlékezik meg.

Diák-dalosünnepet rendezett a Sztbolcsi Taiári Kör, a szabolcsvármegyei 
középfokú tanintézetek ifjúsági énekkarai rak közreműködésével, folyó évi június hó 
1-én, a nyíregyházi ág. hitv. ev. reálgimnázijmban.

Kivel törődünk, ha saját gyermekeinkkel sem az árvabélyegakcióban! 

400 éves iskola. A mezőtúri ref. gimnázium folyó évi szeptember hó 21-én
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ünnepli 400 éves jubileumát, amely alkalommal dr. Baltazár Dezső püspök, a ref. 
egyetemes konvent elnöke, lesz az ünnepi szónok.

Felvétel a pápai református gimnázium fiúinternátusába. Fiúinternátusunkba 
66 fiú vehető fel, ezek közül fele egész díjas (évi 240 P). fele kedvezményes. (3/4, 
és '/« díjasok!) Mosásért külön 40 pengő fizetendő egy évre. Felvételért bélyegtelen 
kérvényt a „Nagyt. és Nagys. Főiskolai Igazgató Tanács"-hoz címezve a gimnázium 
igazgatójához, vagy hozzám június 25-ig kell megküldeni! A kérvény elintézéséről 
július közepéig fogunk értesítést küldeni. — A fiúk egy-egy felsőosztályos jó tanuló 
és jó viseletű fiú felügyelete alatt, osztályonként csoportosítva világos, jól fűtött, 
egészséges szobákban helyeztetnek el és állandó ellenőrzésem alatt állanak. — Be
vonulás szeptember elején, amikor a megküldendő számmal ellátott 2 rend felső 
ruhát, 6 — 6 darab fehérneműt és ágyneműt 2 rend huzattal kell hozniok (ágytakaró, 
szalmazsák és madrac van !) — A gimnáziummal kapcsolatos konviktus külön van, 
de ide nem kell kérni a felvételt, szeptemberben minden tanuló felvehető egyszerű 
ielentkezésre! Itt reggeli, ebéd és vacsora évi díja 320 pengő megszabott részle
tekben. — A gimnáziumban a tandíj mellékdíjakkal együtt kb. 80 pengő lesz. 
Jó tanulók fél, vagy egész tandíjmentességben, konviktusi kedvezményben és ösztön
díjban is részesülhetnek! Pap Zoltán felügyelő tanár.

Sohasem érezted magad elhagyatottnak, akivel senki nem törődik ? 
És mégis késlekedsz az árvabélyegakcíóhoz csatlakozni ? . . .

Felvétel a nyíregyházi diákotthonba. A nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth- 
reálgimnázium 1929. évi szeptember hó 1-én megnyílt „Rothermere-Diákotthon“-ába 
felvételt nyernek középiskolai tanulók. Az intézet modernül felszerelt háló-, tanuló-, 
játéktermekkel van ellátva ; mosdószobáiba állandó hideg-meleg vízszolgálat. Állandó 
tanári felügyelet. Felvételért, vagy felvilágosításért július hó 15-ig lehet a diákotthon 
igazgatóságához (Nyíregyháza, Kéllai-u. 18) folyamodni.

Az evangélikus tanáregyesület pénztárába 1930. évi március hó 29-től május 
hó 24-ig a következő összegek érkeztek :

I. Tanulók utáni járulék az 1929—30. tanévre: Bonyhádi reálgimnázium 130, 
nyíregyházi reálgimnázium 140 pengő.

II. Tagdijak: Szabó Aladár (1930-ra) 4, Kerecsényi Dezső (1929-re) 2, Koller 
István (1930-ra) 4, Vitéz Réz Henrik (1930-ra) 2, soproni tanítóképző (1930-ra) 8 tag 
után összesen 32, szarvasi tanítónőképző 5 tag után (1930-ra) és 1 tag után (1929-re 
és 1930-ra) összesen 28, bonyhádi reálgimnázium 15 tag után (1930-ra) 60 pengő.

III. Sántha Károly síremlékére: Bonyhádi gimnázium testületé 15 pengő.
Dr. Losonczi egyesületi pénztáros.

Az „arva“ szónak csak a szavadban van meg a távlata s azonnal elvész 
az, ha egy bélyeget föl kell ragasztanod ?

A pécsi egyetem evangélikus hittudományi karának dékánja, A pécsi 
Erzsébet-tudományegyetem Sopronban működő evangélikus hittudományi kara az 
1930—31. tanévre dr. Deák János egyetemi tanért választotta meg dékánnak. Pro- 
dékán dr. Kiss Jenő egyetemi tanár lett.
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Dunántúl lelke.
(Elnöki megnyitó beszéd az evangélikus tanáregyesületnek 
1930. évi június hó 9-én Bonvhádon tartott közgyűlésén.

Ravasz László, a mi közös protestáns büszkeségünk, egy érteke
zésében Erdély lelkét éles látással elemezte és gyönyörűen szemléltette. 
De ha van különleges lelke Erdélynek, — van ám ennek a Duna-ölelte 
paradicsomnak, a ligetes Dunántúlnak is, melyet Árpád apánk olyan 
szépnek talált, hogy a nagy haza keretében ezt választotta ki külön 
kis hazául magának és Magyar, vagy Megyer törzsének.

Keressük hát — már amennyire rövid elnöki megnyitó beszédben 
lehetséges — ezt a dunántúli lelket, amint különösen itt a kies Völgy
ség e fővárosában, szorosabban véve pedig a Szentlőrinc—bonyhádi 
gimnázium múltjában is előttünk feltárul. Kirándulásunk a ligetes múltba 
nem lesz tanulság nélkül és talán nem lesz érdektelen. Találkozunk 
nem egy dicső alakkal, mondhatjuk nemzeti géniusszal: legelsőbben is 
Vörösmarty Mihállyal. Igaz, hogy ő Nyéken született embernek, két
lábú, tollatlan lénynek, de Bonyhádon született költőnek. Itt avatta őt 
azzá két mélységesen mély és mégis kimondhatatlanul édes bánat: a 
nemzeti és a szerelmi bánat.

Különösen az első. A Zalán futása a legsötétebb Metternich kor
szakban a nemzete sorsán aggógó szív feljajdulása: „Magyarok, azt a 
hazát, melyet Árpád olyan dicsőén szerzett meg, ne hagyjátok csúfosan 
elveszni! “

És így lesz a bonyhádi poéta lelki testvére a Dunántúl honfi
bánatba merült nagy magyarjainak. Zrínyinek, a költőnek, aki vérző 
szíve mélyéből kiáltotta: „Ne bántsd a magyart!". Széchenyi Ferenc
nek, akit fia nem egyszer látott sírni hanyatló hazájának sorsa fölött. 
Széchenyi Istvánnak, akit honfibúja halálba kergeteft. Kisfaludy Sán
dornak, aki a sivár jelenből a balatonmelléki lovagvárak daliás múlt
jába menekült vissza. Kisfaludy Károlynak, aki itt a szomszédságban 
a hősvértől pirosult gyásztért sóhajtva köszöntötte. És Berzsenyi Dá
nielnek, aki a hajdan erős magyar elkorcsosult ivadékait lángostorral 
ostorozta.

Nekünk evangélikus magyaroknak Bonyhád poétája egy nagy 
dunántúli erénynek, a vallási türelemnek is géniusza. Olvassuk el csak 
Pázmán című epigrammját:

Pázmán, tiszta valóságnak hallója egekben 
Megtért térítő, állok az Isten előtt,
S hirdetek új tudományt, óh halld s vedd szívre magyar nép: 
„Legszentebb vallás, a haza s emberiség!"
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Vörösmarty így testvére lett a mi nagy dunántúli katolikus jóbarátaink
nak. Zrínyinek, a költőnek, a mi Vitnyédynk pártfogó barátjának, 
Szelepcsényi és Carafa századában a vallási türelem világcsodájának. 
Széchenyi Ferencnek, akinek legnagyobb része volt a II. Lipót féle 
szabadelvű vallási törvények létrehozásában. Széchenyi Istvánnak, aki 
a mi Kis Jánosunkat és Berzsenyinket annyira szerette. Festetich György
nek, a csurgói református gimnázium alapítójának. Deák Ferencnek, 
aki mint igazságügyminiszter törvénybe foglaltatta az áldott 1848: XX. 
törvénycikket. A tolnavármegyei nagy Bezerédy Istvánnak, aki az örök 
igazság nevében tiltakozott minden vallási, politikai, társadalmi és gaz
dasági elnyomás ellen. A pannonhalmi bencéseknek, akik a mi Kazin- 
czynkat, a szent öreget, fejedelmet megillető hódolattal fogadták. És a 
fehérvári kispapoknak, akik filléreiket összeadták a mi Berzsenyink köl
teményeinek kiadására... éppen akkor (1813-ban), mikor Vörösmarty 
Fehérvárott tanult, mint kis gimnázista.

És a mi dunántúli evangélikus lelkünk, amint az itt Bonyhádon 
is megnyilatkozik, méltó nagy katolikus barátaink szeretetére. Ennek 
a gimnáziumnak akárhány esztendőben több volt a másvallású növen
déke, mint az evangélikus. És e testvérként befogadott „idegenek“ 
közül volt-e csak egyetlen egy is, aki itt nem úgy érezhette volna 
magát, mint a gyermek anyja kebelén ?

De Vörösmarty különösen a miénk, tanároké. 0  volt, hogy úgy 
mondjuk, a legrégibb bonyhádi professzor. Azaz, dehogy professzor, 
csak instruktor, vagyis rangban legutolsó a pedagógusok hierarchiájában. 
Magánnevelő volt itt a berzsenyi pusztán. Mig a három Perczel fiút, 
az imádott Perczel Etelka testvéreit, Sándort, Móricot és Miklóst, ezt 
a három szilaj oroszlánkölyköt kezéhez szelídítve tanítgatta, ő is meg
tanulta a tanítással foglalkozó emberek közös és legfőbb szaktárgyát, 
a türelmet.

Hogyan tanított Vörösmarty ? Jól. Nemcsak azért, mert Magyar- 
országon a jogászok mindenhez értenek, hanem azért is, mert bele
tudta sugalmazni a maga nagy lelkét tanítványai fogékony, nemes 
szívébe. Az elismerő működési bizonyítványt erről volt tanítványai adták 
ki neki. Móric igen érdekes emlékirataiban rajongással beszélt róla. Sán
dór azt irta neki már katonatiszt korában Milánóból: .....  régi tanítvá
nyában még azon magyar vér folyik, melyet barátom, uram beleöntött“.

És milyen melegen viszonozta Vörösmarty tanítványai szeretetét! 
Perczel Miklós, a hős honvédtiszt, de egyúttal fékezhetétlen vérmér
sékletű ember fegyelmi vétségei követett el Damjanich tábornokkal 
szemben. Vörösmarty ezt megtudta, elment Damjanichhoz, kiengesztelte 
és így — mondhatjuk — megmentette egykori tanítványa életét.

Dunántúl, a Müllner Mátyások, Poszvék Sándorok, Kapí Gyulák, 
Tarczyak, Bocsorok, Lehr Andrások, a tanítványaiktól szeretett és 
azokat szerető tanárok klasszikus hazája.

De váljunk el Vörösmartytól, ha nehezünkre esik is, hogy talál
kozhassunk egy másik fényes alakkal, a Szentlőrinc—bonyhádi gimná
zium legnagyobb tanítványával, Petőfi Sándorral.
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Nemes Petrovics István mészárosmester nagy lutheránus volt. 
Nem hiába nevelkedett Aszódon. Fiát, Sándort, noha másfelekezetű 
gimnáziumot közelebb is találhatott volna, Szentlőrincre hozta el, Lehr 
András keze alá.

Petőfi hozzánk, tanárokhoz, azért is közel áll, mert bizonyos tekin
tetben eszményi diák, ahogyan Vörösmarty és Arany eszményi tanárok 
voltak. Hogy mennyire pontos, lelkiismeretes tanuló volt, az aszódi 
Petőfi-gimnázium Petöfí-ereklyéi bizonyítják. Hogy mennyire hálás tanít
vány volt, azt élettörténetéből kétségbevonhatatlanul megállapítjuk.

Aszódon öccsét maga íratta be, azt mondva Koren István pro
fesszornak : „Itt engem olyan jól tanítottak, hogy öcsémet is idehoztam." 
Selmecről azt irta egy aszódi pajtásának, hogy nagy szomorúság fenye
geti őket, a jó Boleman István professzor elhagyni készül Selmecet, 
Pozsonyba távozandó. Fiúi gyengédséggel ragaszkodott a nagy dunán
túli kálvinista tanárokhoz: Tarczy Lajoshoz és Bocsor Istvánhoz. Mikor 
évek múlva, mint már híres költő, Borjádon tartózkodott és ott válasz
tott magának csillagot, — átment Szentlőrincre, hogy megszorítsa a 
kezét egykori kedves tanárának, Lehr Andrásnak.

Ki volt Lehr András? Istenem, milyen öreg ember vagyok már 
é n ! Petőfi legrégibb tanárához ötvenhétéves múltból személyes emlék 
fűz. Mikor engem beírattak a soproni líceum első osztályába, míg 
Petrik János Jakab, a nekem akkor félelmetes igazgató úr, bejegyezte 
nevemet a nagy könyvbe, jó atyám fülembe súgta: „Nézd az a töpö
rödött öreg úr ott az ablaknál, Lehr András, Petőfi egykori tanára. 
Majd odaléptünk hozzá és a jó öreg atyailag megcirógatott. Boldog 
emlékem, hogy azok a kezek érintették arcomat, melyek olyan hűséges 
gonddal vezették a kis Petőfit gimnáziumi pályája kezdetén. Gyermek
szívem pedig akkor szinte megdöbbent az áhitatos tisztelettől: Milyen 
tudós embernek kell annak lennie, akitől még Petőfinek is volt mit 
tanulnia 1

De hát derék tanár is volt Lehr András Szentlőrincen, majd Sop
ronban, Kitünően tanított iatinul. Ő vetette meg az alapját Petőfi latin 
tudásának és a klasszikusokért való rajongásának, úgyhogy a költő 
még baka és vándorszinész korában is állandóan magával hordozta 
zsebkiadású Horatiusát.

De Lehr András nagyszerűen tudott magyarul is. Ez a Lehr- 
nemzetség különleges adománya. Gondoljunk csak ivadékaira, akik 
Lőrinczi Lehr, Tolnai és Gombocz néven irodalmunk és a magyar nyelv- 
tudomány büszkeségei.

Csudálatos magyar nyelvérzéke és tudása volt Lehr Albertnek is, 
Lehr András fiának, a szentlőrinci, majd a bonyhádi, végül a buda
pesti gimnázium egyik legnagyobb dicsőségének. És itt villan fel előttünk 
Bonyhád múltjának képében irodalmunk triászának harmadik fényes 
csillaga, Arany János is. Bölcs dolgot cselekedtek, akik Arany Toldiját 
bevitték a gimnáziumba. De ezerszer áldott legyen a szentlőrinc-bony- 
hádi Lehr Albert emléke, aki örökéletű magyarázataival, a legelterjedtebb 
magyar iskolai könyvvel, bevitte a Toldit a magyar ifjúság szívébe.
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Milyen érdekes jelenség! Tolnavármegyei svábok ivadékától, a 
jórészben német lakosságú Völgység fővárosának egykori lakójától ta
nulnak magyarul a Nagyalföld fiai, Szabolcs vezér unokái.

Bizonysága ez is annak, hogy ez a derék sváb nép itt a Schwä
bische Türkeí-ban mennyire magyarrá lett másfélszáz év alatt. A köz
nép nyelvében nem. Senki se követeli tőle. De azzá lett érzésben, 
szokásokban, életmódban, szinte még fiziológiai mivoltában is.

Tanuskodhatom amellett, hogy Jénában a jámbor németek egy 
magyarhoni sváb teológust néztek tipikus magyarnak és der schöne 
Ungarnak nevezgették. Máskor meg, mikor hallották a Saale-melléki 
németségtől annyira eltérő dunántúli német szót, azt jegyezték meg 
naívul: „Diese ungarische Sprache ist so interresant, man kann sie 
beinahe verstehen !’*

A tolnai svábnak még a gyomra, még a konyhája is magyaros. 
Én legalább sohase élveztem magyarosabb konyha főztét, mint mikor 
itt a Völgységben deutschungarok asztalánál ültem. A konyha pedig 
nagy összekötő erő. Elmondhatjuk, hogy annak a tűzről pattant sváb 
menyecskének a kezejárását a magyar géniusz igazgatja, mikor olyan 
erősen megpaprikázza a svartlit, vagy a borjúpörköltet.

Bizony eggyé forrtunk mi dunántúli lutheránus magyarok és né
metek. Erre maga Lehr Albert a legfőbb tanú, akinek a szívében az 
Arany Jánosért való rajongás mellett szépen megfért a Schillerért és 
Goethéért való lelkesedés is. Aki Aranyt annyira megértette, magyarra 
fordította például Goethe: Herrmann und Dorotheáját is. Sőt túlságosan 
magyarrá tette. Mondhatjuk, Herrmannt szinte zsinóros dolmányba, 
Dorotheát piros pruszlikba és bokorugrós szoknyába öltöztette.

És itt egy nagy igazság, egy dunántúli igazság ébred öntudatra 
bennünk. Ahogyan a katolikus magyarok az olasz, a református ma
gyarok az angol, úgy mi evangélikus, különösen mi dunántúli evangé
likus magyarok a Luther népével való kapcsolatok erősítésével tehetünk 
nagy szolgálatot nemzetünknek. így kell a három magyar történeti 
egyháznak a trianoni ítélet ellen való fellebbezését odakiáltania — Vö- 
rösmartyval szólva — : a népek hazája, a nagy világ elé.

A három történeti egyház fiainak, hogy úgy mondjuk, nem ököl
vívó-versenyt kell tartani, hogy melyikünk tud nagyobbat ütni a 
másiknak a fejére. Mi tanárok másforma versenynek tapsolunk, más
forma versenyben veszünk részt. A külföldi kapcsolatok ápolásával is 
akarunk szolgálni nemzetünknek. És itt meg is álljuk a helyünket.

Serédi Jusztin, a volt bencés tanár, Berzeviczy Albert, a volt 
eperjesi kollégiumi tanár Itália felé, Antal Géza, a volt pápai tanár, 
Hollandia felé, Raffay Sándor, a volt besztercebányai tanár és Kapi 
Béla, a soproni tanár fia, Amerika felé, Leffler Béla, a volt nyíregy
házi tanár Svédország felé — mint mondani szokták: orientálódnak. 
A boldogult Weber Artur, a kézsmárki professzor fia, maga is kar
társunk, röpiratok egész sorával szólt a német világnyelv útján a világ 
közvéleményéhez, az úgynevezett háborús bűnösség kérdésében. 
Bruckner Győző, a miskolci tanár sikeresen keresi az utat a művelt
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nyugat közvéleményéhez. Gombocz Zoltán, a szentlőrinci tanár unokája, 
a soproni tanár fia, a leendő tanárokat nevelő tanár kisérte nagyszerű 
propaganda útjában Klebersberg grófot, a mi gazdánkat.

Es hogy egészen a közelben maradjunk, az én szerény fordítói 
működésemet nem emlegetve, a mi szeretett titkárunk német tudását és 
tudományos ismereteit felhasználva ezen a téren is áldásosán működik. 
Ép a napokban jelent meg Böhm Dezső barátunk tollából a magyar 
zene kis története németül.

Mi tanárok szócsövek is vagyunk, melyen át nemzetünk a 
külföldhöz, a külföld nemzetünkhöz beszél.

Én éppen ezért örömmel üdvözlöm miniszterünk törekvését, a 
modern nyelvek minél behatóbb tanítására, — még ha a latin oktatás 
rovására történik is.

Mi tanárok szívünkbe fogadjuk a legnagyobb Dunántúlinak, 
Széchenyinek intését: igyekszünk arra, hogy százszázalékos nyugat
európaiak legyünk, de ugyanekkor meg is maradjunk százszázalékos 
magyaroknak.

Ez a kettő megfér egy szívben, mint azt éppen dunántúli példák 
is igazolják.

Ki akarna magyarabb lenni Berzsenyi Dánielnél? És milyen 
szépen megtanult bájos soproni német leánykáknak udvarolgatva né
metül. Salis és Mathisson hatása alatt milyen érzelgős, németízű magyar 
verseket írt, mig majd a tüzes bort termő Sághegye aljában át nem 
édesedett a férfiasabb magyar múzsához.

Kis János milyen nagy magyar volt; sírva fakadt, mikor a sop
roni határban az első német szót meghallotta. És milyen Schiller- és 
Goethe-imádó lett. És évtizedeken át prédikálta az igét Luther nyelvén.

Széchenyi többnyire németül írta naplóit, de könnyekig megindult, 
ha tilínkószót hallott és az édes-bús paraszti nótákból kiérezte a ma
gyar géniusz szíve lüktetését.

De most veszem észre, hogy az én kedves Sopronomban felejt
keztem.

Jöjjünk csak vissza ide Bonyhádra és ha már valóságban nem 
de legalább lélekben sétáljunk át a szép ligetes vidéken Lengyelre 
Hadd varázsolja elénk a lengyelí kastély a dunántúli lélek egy másik 
pompás tulajdonságát. Ez a mi külön kis hazánk a maecénások hazája: 
Apponyi Sándor gróf és fölséges hitvese a legnagyobb magyar maecé
nások közé emelkedtek. Méltók mágnás rokonaikhoz, a Széchenyiekhez, 
Festetichekhez, akikből a két nagy Széchenyi-érsek, György és Pál, 
Széchenyi Ferenc és István és ennek anyai nagybátyja, Festetich György, 
a keszthelyi Georgikon alapítója, a legdícsőbb példaképei a mágnás- 
maecénásoknak.

De hagyjuk a nekünk idegen mágnásvilágot. Adott Tolnavármegye 
és pedig ennek éppen evangélikus népe jobbágyi származású és mégis 
fejedelmi bőkezűségű maecénást is, Sárszentlőrinc szülöttét, Zsivora 
Györgyöt, a Tudományos Akadémia egyik legnagyobb jóltevőjét.

Sőt szálljunk le az amerikai méretű maecénások fényes világából
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a törpe maecénások közé és lássuk meg, hogyan alapítunk mi dunán
túli magyar lutheránusok, például itt Szentlőrincen gimnáziumot ? Olyan
formán, mint mikor itt Gerjen mellett azt a nevezetes dunai átvágást 
csinálták. Aránylag egészen kicsiny árkot húztak. A gerjení bíró oda 
kisétálva azt mondta: „Gyengéllem én ezt az árkot, kiiszom azt a 
Dunát, ami ezen végig folyik.“ Hanem mikor megnyitották a zsilipeket, 
milyen hamar mélyre ásta a Duna árja azt a kicsiny árkot.

Kicsi árok is elég iskolaalapításhoz. Ha ott van az egvháziasság 
és áldozatkészség Dunája, majd mélyebbre mossa. Vagy használjunk 
inkább Széchenyi hasonlatot: „Ültessük el a kicsi makkot, majd tere
bélyes tölgyfa lesz belőle, ha senki el nem tiporja.“

A sárszentlörinci kis gimnázium igénytelen hajlék volt a falu 
végén; benne egyetlen úgynevezett professzor tanította az összes tár
gyakat. Ö volt a testnevelés tanára is, ami azt jelentette, hogy kivitte 
napsugaras délutánokon a fiúkat a libalegelőre lapdázní. Följegyezték, 
hogy a cingár kis Petőfi a legmesszebbre ütötte a labdát és pedig bal
kézzel.

Hanem azután nőtt-nőtt a kis tölgyfa, mert szorgalmasan ápol- 
gatták, öntözgették. Akadtak lelkes és ügyes vezéremberek, akik a 
törpe maecénások, papok, tanítók, jegyzők zsebeiből kitudták csalogatni 
a filléreket.

Ügy tettek, mint azok a híres dunántúli lelkes evangélikus iskola- 
alapítók. A felsőlövői Wimmer, aki intézetek egész sorát alapította 
szinte pénz nélkül, abban bizakodva, hogy Jézus Krisztus még nem 
mondott csődöt. A soproni Pálfi József, aki alig egy pár fillérrel neki 
vágott a soproni tanítóképezde megalapításának. És a lelkes Gyurátz 
Ferenc, akinek erős akarata és erős hite megteremtette a kőszegi leány
nevelő intézetet.

És itt felvillan előttem ennek az iskolának már bonyhádi kor
szakából jó Marhauser Imre professzor képe. Mintha most is látnám 
egyházi gyűléseken, amint duzzad a zsebe a gyüjtőivektől. Szerették 
is, féltek is tőle és adakoztak. Neki ellenállni nem lehetett. O volt a 
világ legügyesebb kéregetője. Áldja meg az Isten az emlékezetét.

És csak nőtt, terebélyesedett a tölgyfa. Megépült az iskola arány
lag díszes épülete, mely ma internátus. Szaporodott a tanárok és az 
osztályok száma. És mikor majd kinőtt az iskola a régi szűk keretek
ből — átköltözik az új iskolapalotába, melynek célszerűség dolgában 
nem sok párja van a hazában.

Bizony sok minden máskép van ma, mint a szentlőrinci kor
szakban volt. Csak egy maradt a régi, a humanismusnak, a tiszta 
hazafiságnak és egyháziasságnak, a nemzetiségi és felekezeti békesség
nek áldott lelke, mely a Lehr András korszakból a Lehr Albert, 
Marhauser Imre, Gyalog István korszakon át ime átjutott a Fáik Hen
rik korszakba is. Éljen is e szent falak között az idők végezetéig.

Ezzel a jó kívánsággal nyitom meg tanáregyesületünk közgyűlését.
Dr. Szigethy Lajos.
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Jelentés
az Országos Evang. Tanáregyesület 1929—30. évi működéséről.

Ha e fényes gyülekezetre tekintek, mely mai közgyűlésünkön a 
fenkölt szellemű tolna-baranya-somogyi egyházmegye, a bonyhádi nemes 
egyház és a lelkes reálgimnáziumi tanárkar jóvoltából összetalálkozott, 
lelkemben egyesületünk első éveinek legfényesebb közgyűlései: Eper
jes, Pozsony, Budapest, Nyíregyháza, Sopron, Szarvas elevenednek 
meg és egyszerre Nagymagyarország boldog napjaiba képzelem maga
mat. De a mai közgyűlésünk nemcsak hogy a boldog múltba varázsol 
vissza bennünket, hanem egyéb okból is különös jelentőségű.

Hiszen ép 17 évvel ezelőtt volt utolsó vándorgyűlésünk, tehát 
Bonyhád törte meg először a közöny jegét és ezért mai összejövete
lünk remélni engedi, hogy Bonyhád példájára a vándorgyűlések régi 
jó szokása, mely ref. tanártestvéreink szolidaritásának oly erős emel
tyűje, közöttünk újra fel fog éledni. Ép oly örömmel látjuk azt az 
érdeklődést, melyet Bonyhád nagyközség nemes közönsége tanácsko
zásaink iránt tanúsít!

Engedjék meg, hogy ezek után szokásom szerint a magyar köz
oktatás és ev. egyházunk jelen viszonyaira és közelmúlt jelenségeire 
irányítsam a M. T. hallgatóim figyelmét. Hiszen a magyar nemzeti 
élet lüktetése, a kultúrpolitikai és társadalmi élet, nemkülönben egy
házunk minden életjelensége kihatással van az iskolára és így egyesü
letünkre is.

A magyar ev. tanárság is őszinte lelkesedéssel ülte meg ez évben 
Horthy Miklós kormányzónk 10 éves jubileumát. Nemcsak történeti 
érdemeiért, hogy fellépésével az önálló nemzeti életet, a kulturális 
működést és így az iskolák munkáját újra lehetővé tette, hanem ünne
peltük nagy személyiségénél fogva is, mert hazafiassága, szerénysége, 
kötelességtudása, bölcsessége folytán odaállíthatjuk ifjúságunk elé a 
legszebb élő férfi-ideálul; és hogy még egyre utaljak, végre oly kézben 
van a magyar állami főhatalom, melyre nemcsak hódolattal, hanem 
bizalommal is tekinthetünk. Hiszen az, aki kezében tartja, vérünkből 
való vér ! Az isteni gondviselés tartsa meg erőben egészségben őfőmél- 
tóságát még sokáig minden igaz magyar örömére!

Sajnos, hogy nemcsak örvendetes, de szomorú évfordulóban is 
volt részünk a lefolyt napokban, midőn megértük a trianoni kegyetlen 
békediktátum 10-ik esztendejét. Ha van közület Magyarországon, mely 
elmondhatja, hogy legtöbbet szenvedett és legtöbbet vesztett Trianon 
miatt, úgy ez bizonyára ev. egyházunk, melytől legrégibb iskolái nagy
részét elragadták. Ezért mi sem nyugodhatunk bele az esztelenül fel
állított új határokba, hanem szívvel-lélekkel csatlakozunk a magyar 
Revíziós Liga törekvéseihez.

Egyházunk néhány nap múlva megüli az ágostai hitvallás meg
alkotásának 400-ik évfordulóját. Nem rám tartozik e fontos szimbolikus 
könyvünk dogmatikai méltatása, csak szellemtörténeti jelentőségére
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akarok rámutatni, hiszen benne is ki van fejezve a reformáció vezér
eszméje : a hit általi megigazulás elve, melynek értelme, hogy a renais
sance szabad, korlátlan érvényesülést követelő individualizmusával szem
ben a reformáció új személyiséget fedez fel, mely Istentől való függé
sét érzi és ennek vezetésére bizza magát, mint azt Luther e szavai 
oly szépen kifejezik : „Ich kann nicht anders, mein Gewissen ist gebun
den in Gott." — Hadd említsem meg, hogy a nagy jubileum alkalmából 
Prőhle Károly tagtársunk, soproni egyetemi tanár, magyarázattal kísért 
új fordításban bocsátja ki a nevezetes hitvallást, a miskolci ev. jog
akadémia pedig egy-egy német és magyar emlékkönyvben áldoz a nagy 
napnak. Ennek cikkeit írták: Bruckner Győző, Hacker Ervin, Schneller 
Károly, Szelényi Ödön, Szontágh Vilmos, Sztehló Zoltán és Zsedényi Béla.

Kivált iskoláinkat és a tanártestületeket érinti az, hogy egyetemes 
egyházunk az idén közrebocsátotta a középiskolák tanárainak szolgálati 
szabályzatát. Elismerem a gondos és hézagpótló mű sok jó oldalát, 
mégsem helyeselhetem, hogy több pontja magánviseli a napjainkat 
jellemző retrográd áramlatok bélyegét, amely, mint már több ízben 
bátorkodtam hangsúlyozni, semmíkép sem válhatik az ideális értelem
ben vett protestantizmus javára. Hogy a tanár kénytelen legyen házas
ságkötési szándékát egyházi főhatóságának bejelenteni; hogy házasságot 
csak ev. vagy ref. egyénnel köthet, de az utóbbitól reversálist kell 
követelnie, oly intézkedések, melyekről utolsó lehelletemig azt fogom 
állítani, hogy nem egyeznek az ev. szellemmel. Nézetem szerint ev, 
egyházunk elvileg elérte a legmagasabb vallási fokot, de ezzel 
a legmagasztosabb toleráncia és megértés is együtt jár. Ha belső 
erőkkel, az evangélium tiszta fényével, intensiv belmissziói munkával 
nem tudjuk híveinket egyházunkhoz láncolni, úgyis elvesztettük a 
csatát s nem segít rajtunk a másoktól vett, de szellemünktől idegen 
intézkedés. Még az önvédelem kötelessége sem késztethet oly lépé
sekre, aminőt a fent említett 21. szakasz feltüntet. A 32. pont óvato
san ugyan, de mégis csak gúzsba akarja kötni a tanár tudományos 
meggyőződését; a 26-ik, hogy a tanár már a nyári szünidőben köteles 
tantárgyainak részletes tanítás menetét elkészíteni, továbbá a 65-ik is, 
mely szerint az iskolafelügyelő hivatalból jelöli ki az igazgató helyet
tesét, vagy a 19-ik, mely a magántanítást akarja megtiltani, oly rendel
kezések, melyeket bajos lesz keresztülvinni. E tekintetben egyházunk 
bölcs vezetőségétől orvoslást kérünk.

Az utolsó közgyűlés óta letűnt 7 hónap az egyetemes magyar 
közoktatás szempontjából is elég mozgalmas volt. Különböző megítélés 
tárgya volt közoktatásügyi miniszterünk ama cikksorozata, melyben 
új középiskolai reformot jelent be. A latin nyelvi órák kevesbítése a 
reálgimnáziumban oly tünet, melybe bele kell nyugodnunk az után, 
hogy a görög nyelv iskolai helyét is folyton csökkentették. Az egész 
tervezett intézkedés szorosan összefügg a miniszterünk által gyakran 
hangoztatott gyakorlatiasság elvével, melyet amerikai és angol mintára 
akar iskoláinkba beoltani, — a jövő fogja megmutatni, hogy milyen 
eredménnyel.
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A másik tervezet, mely szintén nagy izgalmat idézett elő, az új 
érettségi utasítás, mely viszont folyománya a miniszter által az egyete
meken és középiskolákban véghez vitt szigorítási elvnek. E kérdéssel 
egyébként választmányunkban és tanártestületeinkben tüzetesen foglal
koztunk s végre felterjesztéssel fordultunk a miniszterhez, hogy a 
javaslaton megfelelő módosítást tegyen. A magam részéről helyeslem a 
szigorítást, helyeslem a német érettségit is. de azzal a hozzáadással, 
hogy ez utóbbitól csak fokozatosan, idővel lehet teljes eredményt 
kívánni, esetleg óraszám emeléssel, viszont igen sajnálom, hogy a 
kompenzáció elvéről ezúttal sem esett szó, amely pedig fontos volna e 
sorsdöntő vizsgálatnál.

Protestáns körökben végtelenül lesújtó hatást tett a miniszter azon 
leirata, hogy a felekezeti segélyeket az egész vonalon 6 "/«-kai leszál
lította, holott az ő budgetje a régi maradt. A prot. egyházak az új kor 
követelte igényeknek mindenkép eleget akarnak tenni és így már 
eléggé igénybe veszik híveik anyagi erejét. A segély lefokozása tehát 
újabb megadóztatást jelent, pedig sohasem volna szabad feledni azt, 
hogy iskoláink nemcsak felekezeti, hanem elsősorban nemzeti feladatot 
is teljesítenek, akár csak az állami iskolák és velők egyetemben építik 
a nemzeti közműveltség templomát.

Tudományos életünket élénken felkavarta a Bethlen Gábor ha
talmas személye körül megindult vita, mely két kiváló magyar törté
nészt szembe állított egymással. Ügy érzem, hogy ezt is szóvá kell 
tennem, mert hiszen iskoláink életére is kihatással lehet a ma oly 
sűrűn emlegetett történeti átértékelés. Én a magam részéről ezt az új
szerű történeti értékelést, melyet a Hóman—Szekfű-féle hatalmas és új 
irányt szabó történeti koncepcióval hoznak kapcsolatba, nem látom 
protestáns-ellenesnek és nem látom hazafias szempontból sem olyan 
veszedelmesnek, amint azt némelyek hangoztatják. Ellenben igenis azt 
látom, hogy Szekfü kiváló történettudósunk nem egészen a szellem- 
történeti módszerrel közeledett a reformációhoz és Bethlenhez. Ezért 
kezeli a reformációt csak mint politikumot, illetőleg csak politikai ki
hatásait vizsgálja, mikor is igazi megértéséhez nem lehet eljutni. Hiszen 
Luther elsősorban vallási reformátor volt és csak másodsorban kultúr 
hérosz, a politika pedig távol állott leikétől. Ép úgy mellőzi Szekfű 
Bethlen Gábor jellemzésénél nagy kultúrpolitikai jelentőségét, akinek 
egyes kisebb emberi gyarlóságait egyébként mi sem akarjuk letagadni. 
Nagy örömmel jelenthetem, hogy ép a Prot. Tanügyi Szemlének sikerült 
biztató lépést tennie a kölcsönös megértés érdekében!

Az előzőkben mintegy azt a szellemi légkört rajzoltam meg, 
melyben egyesületünk tagjai a lefolyt hónapok alatt éltek. Általános
ságban megállapítom, hogy ez idő alatt is igyekeztünk az egyesület 
céljának és a rendelkezésünkre álló eszközöknek megfelelöleg az ev. 
tanárság szellemi és anyagi érdekeit munkálni és vele a hazai tanügy 
fejlődését előmozdítani. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy szá
munkhoz és szellemi erőnkhöz mérve ezúttal sem maradtunk el a test
véregyesületek munkája mögött, ha vezető szerepet nem vindikálhatunk
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is magunknak. így a már említett érettségi utasítás ügyében tett fel- 
terjesztés mellett még egy felterjesztést intéztünk a kultuszminiszterhez 
a budapesti ev. gimnáziumi tanártestület javaslatára, még pedig a tan
könyvek drágaságának enyhítése érdekében, melyre azonban válasz ez 
ideig nem érkezett. — A tanáregyesületek közül a kát. tanáregyesü
letet február 1-én, a ref. egyesületet jún. 6-án táviratilag üdvözöltük.

Tulajdonképpeni munkánkat a március 23-án tartott választmányi 
üléssel kezdettük meg, melyben behatóan foglalkoztunk az új érettségi 
vizsgálati utasítás tervezetével. Március 29-én a Prot. Tanügyi Szemle 
szerkesztő bizottsága ülésezett, mikor örömmel konstatáltuk folyóiratunk 
állandó szellemi haladását. Megállapítottuk továbbá, hogy a mi egye
sületünk anyagi kötelezettségének minden tekintetben eleget tesz, míg 
a ref. kartársak az általuk vállalt 2/3-ot egyelőre nem képesek teljesen 
fedezni, mert egyes tényezők megakadályozzák a tanulóktól szedendő 
járulékot. — Május 10-én a budapesti-aszódi kör tartott ülést Buda
pesten 32 tag jelenlétében, mikor is Schindler Gyula kartársunk a 
görög föld és Hellas emlékei címen tartott 2 órás, vetített képektől 
kísért előadást. Zelenka Margit előadása az idő rövidsége miatt más
korra maradt.

Nem szünetelt kartársaink irodalmi működése sem a lefolyt idő
ben. A miskolci jogakadémiai tanárkar emlékkönyvéről már megemlé
keztem. Szigethy Lajos elnökünk őszikéinek újabb kötetével ajándé
kozott meg bennünket „Vándor madár“ címen. Fehér Gábor „Semmibe 
ívelő hidak“ címmel regényt írt. Böhm Dezső német nyelven megírta a 
magyar zenetörténet vezérfonalát. Móhr Győző szerkesztette a gazdag 
tartalmú Iglói emlékkönyvet és Szőttes mesét írt. Barcsai Károly a 
magyar történelem, alkotmánytan és földrajz módszertanáról értekezett. 
Losonczi Zoltán emléklapot szentelt Lehr Albertnek és közrebocsátotta 
nyelvtudományi értekezéseinek I. füzetét: „Az ómagyar nyelv jellemző 
sajátságai“ címen. Szelényi Ödön „Schnepfenthal és Ungarn" címen 
német nyelvű tanulmányt adott ki. Bexheft Ármin kidolgozta a nép
iskolai iskolaorvosi tanfolyam szervezeti utasításait és a középiskolai 
iskolaorvosi és egészségtantanári tanfolyam szabályzatát és tantervét; 
Koch István megírta Németh Józseffel a legújabb kor történekét, Míkola 
Sándor és Renner János egy-egy cikket írtak az Eötvös Loránd emlék
könyvébe. És itt megemlítem volt titkárunk és elnökünk Gömöry János 
művét: „Bánó Miklós ifjúságát", mert ha az új határok elszakították 
is tőlünk, szellemileg a miénk most is. — Örömmel állapítom meg, 
hogy az Ifjú Évek c. ifjúsági folyóirat is, mely köré egész gárda sora
kozik, köztük Szigethy, Oravecz és Bőhm igazgatók, Láng Margit, 
Horváth K. és vallástanáraink lelkes csapata, szépen neki lendült, csak 
anyagi ereje nincs még biztosítva. Természetbúváraink közül Noszky J, 
az idén a muzeum ásvány-őslénytára geopaleontológiai gyűjteményének 
ismertetése mellett a magyar föld őséleti emlékeivel foglalkozott; Hor
váth Károly számos értekezésen és előadáson kívül két könyvet adott 
k i: „Növénykísérletek" és „Földrajz leányközépiskolák IV. osztálya 
részére,"
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Felhívom végre a figyelmei a budapesti leánykollégium tanár
karának sajtó alatt levő közös munkájára, melyben külön-külön érteke
zésekben a koncentráció elvének az egyes tantárgyakban való alkal
mazása van keresztülvive az egyes szaktanárok tollából. A müvet 
Böhm Dezső igazgató rendezi sajtó alá, ki különben is az egész vállal
kozás lelke volt. Ezt a müvet, valamint a miskolci emlékkönyvet a 
legmelegebben ajánlom beszerzésre a testvérintézeteknek.

Örömmel jelentem, hogy Szontágh Vilmos tagtársunk megszerezte 
a magántanári képesítést a debreceni egyetem jogi karán, továbbá 
szívesen említem meg, hogy Zwick Vilmos kartársunkat a szabolcsi 
tanári kör elnökévé választotta és ugyanő ez évben ülte meg tanári 
működésének 25 éves jubileumát, mely alkalommal mi is igaz szere
tettel köszöntjük.

Bánatos szívvel emlékszem meg végül a halottakról, olyanokról 
is, akiket — ha nem voltak is tanárok, mégis több-kevesebb kötelék 
fűzött hozzánk s egyesületünkhöz. Hirschmann Nándor volt pozsonyi 
líceumi igazgató szomorú halála sokunkat gyászba borított, kik őt 
személyesen ismertük és tiszteltük; a fiatalon elhúnyt Szűts Gábor és 
Kendek Kirchknopf Gusztáv lelkészek vallástanári működésűk révén 
tartoztak hozzánk; Kéler Zoltán kerületi felügyelő pedig egyesületünk 
tagja volt. De gyászoljuk Bartoniek Gézát, az Eötvös kollégium volt 
igazgatóját és Zsinka Ferencet, a Protestáns Szemle kiváló szerkesz
tőjét, végül pedig szomorú megindulással gondolok a csak néhány nap
pal ezelőtt sorainkból kidőlt Krafka Boriska kőszegi pályatársunkra, 
aki több mint egy negyedszázadot a tanári hivatásnak szentelt élet 
után húnyt el.

Indítványozom, hogy örökítsük meg valamennyi halottunk emlékét 
mai jegyzőkönyvünk lapjain.

Ezekben adtam számot kicsiny egyesületünknek az utolsó 7 hó
napban végzett működéséről. Isten áldása kísérje továbbra is a mun
kát, melyet végzünk s azokat, kiknek megragadó vendégszeretete mai 
összejövetelünket lehetővé tette.

Szelényi Ödön.

Scultetí Severin tanári működése.
Ez a híres bártfai lelkész, a nagytekintélyű öt szabadkírályi városi 

esperességnek egyik legkiválóbb esperese,1 a csepregi colloquumnak 
evangélikus részről főrésztvevője s az egyházi irodalomnak eléggé

1 Esperesei ugyanis az eddigi névsoroktól eltérően a következők voltak: Ra- 
dácsi Mihály bártfai lelkész 1546. nov. — 1566. okt, Frölich Tamás kassai lelkész 
1574. jan. — 1577. jan., Belsius Benedek eperjesi lelkész 1579 eleje — 1588., 
Wagner Márton bártfai lelkész 1588. aug. — 1590. nov., Sculteti Severin bártfai 
lelkész 1593. okt. — 1600. jún., Hebsacher Ezekiel eperjesi lelkész 1602. máj. — 
(16077), Zabler Péter lőcsei lelkész 1607. — 1614. jan.
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szorgalmas munkása, az akkori szokáshoz képest előbb tanügyi műkö
dést fejtett ki, még pedig aránylag jósokáíg. Régebbi tudásunk szerint 
a bártfai iskolában ott tanulóból közvetlenül lett lectorrá 1573-ban. 
Innen pedig 1589-ben Eperjesre hívták conrectornak, ami más szóval 
éppenúgy a másodtanári állást jelentette, mint a lectorság. Itt a követ
kező évben rectorrá, vagyis az iskola igazgatójává léptették elő, de 
már egy év múlva visszament Bártfára első lelkésznek.

így írtam meg én is a ma már elavult Theologiai Ismeretek Tá 
rában s még rosszabbul Hörk a Pallas Nagy Lexikonában. Nem tud 
többet és helyesebbet róla még „Az eperjesi ev. kér. collegium törté
nete sem 1896-ban.1 Ám ha mind számbavesszük a részben már az
előtt is megjelent, de nagyobbára azóta előkerült adatokat, nem ilyen 
kevés mozzanatból állónak látjuk az ő tizennyolc évre terjedő tanári 
hivataloskodását.

A rövidéletű jeles Rosenauer Károly még 1876-ban megírta volt, 
hogy Sculteti már 1581-ben rector volt Eperjesen.1 2 3 * Hornyánszky Vik
tornál pedig még ennél is korábban olvasható volt, hogy Breznó- 
bányán Berger Péternek utódául és Melik Sámuelnek elődéül szerinte 
1577-ig Sculteti viselte az igazgatói tisztet. Az ismeretlen adatok özöne 
azonban csak akkor lett közkinccsé, mikor napvilágot láttak a Witten- 
bergben fölszenteltek anyakönyvébe bejegyzett magyaroknak önmaguk 
által megírt részletes életrajzai,4 melyeknek ugyan egy részét már az
előtt közzétette volt a Buchwald-féle „Wittenberger Ordiniertenbuch", 
valamint a nálunk talán sehol nem található „Jahrbuch der Gesell
schaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich“ c. folyóirat.

Az új adatokból aztán utánszámítás, összevetés és következtetés 
útján megállapítható, hogy tényleg működött Sculteti Breznóbányán is, 
de csupán az 1575—76. iskolai évben5 * s az ottani rectorságról 1576-ban 
ment át az eperjesire.0 Tehát első Ízben mindössze két évet töltött a 
bártfai lectori állásban, amelyre azonban néhány év múlva visszatért 
Eperjesről, hol a közbeeső években folytatta tanárkodását.7

Csakhogy az adatok között ellenmondás észlelhető arra nézve, 
hogy melyik évben hagyta el Eperjest és így mikor foglalta el ismét 
bártfai régi hivatalát. Vannak olyan adatok ez életrajzokban, melyek 
nyomán még 1586-ban is Eperjesen levőnek gondolható,8 9 de ezektől 
eltérően van olyan is, amely már 1585-ről Wagner Jakabot tünteti fel 
odavaló tanárnak.a így tehát a sajátkezüleg ugyan, de nem okvetlen

1 Irta Hörk József.
2 A besztercebányai ég. h. ev. iskola története 21. 1.
3 Beiträge zur Geschichte evangelischer Gemeinden in Ungarn (II. kiad. 

1867.) 36. 1.
1 Prónay—Strornp: Magyar evangélikus egyháztörténeti emlékek 1 — 147. 1.
5 U. o. 94. 1.
0 U. o. 76. és 90. 1.
’ U. o. az előbb jelzett, meg a 70., 98., 108. és 120. lapokon.
8 U. o. 91. és 103. 1.
9 U. o. 84. 1.



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 13

mindig az időtartamok és időpontok legpontosabb meghatározásával, 
sem pedig felületességből vagy feledékenységből származó netaláni 
tévedésektől vagy elírásoktól múlhatatlanul mentesen beírt életrajzok 
közül vagy egyikbe vagy másikba hiba csúszott be. Hogy melyikbe, 
arra nézve máshonnan vett adatok igazítnak el. amik szerencsére szin
tén maradtak fenn. Wagner Jakabnak ugyanis a bártfai levéltárban 
őrzött két levele nyilván mutatja, hogy ő 1585 nyarán nemcsak hogy 
rector volt Eperjesen, hanem az egyik szerint éppen akkor készült 
elmenni a bártfai másodpapságra.1 Ekkor tehát Sculteti semmi esetre 
sem hivataloskodott már ott. Minthogy pedig a Wagner távozása rög- 
tönösen rectorrá tétele után a rendes eljárás szerint sem történhetett, 
de saját elbeszélése szerint is csak hivatali évének kitöltése után tör
tént,1 2 — és minthogy Eperjes város számadásaiban az 1584. évről 
külön fel van jegyezve, hogy mennyit fizettek a régi iskolamesternek, 
és mennyit az új iskolamesternek,3 amiből nyilvánvaló, hogy ez év 
folyamán változás következett be e tisztben, — s végül minthogy 
Bártfán az ifjúság színelőadásának előkészítéséért 1584-ben Sculteti 
kapta a szokásos tiszteletdíjat :4 mindenképpen pontosan megállapítható, 
hogy 1584 volt azaz év, melyben Sculteti a régi állását megint elfog
lalta Bártfán.

Ám ekkor sem időzött ott túlságosan sokáig. Eddig — miként 
jeleztem — úgy tudtuk, hogy még 1589-ben nem is a rectorí, hanem 
csak a conrectori állást nyerte meg Eperjesen, amit azonban egy már 
előbb ugyanott működött rectorrá nézve nagyon valószínűtlennek kell 
találnunk. Megerősítnek kételkedésünkben azok az adatok, melyeknek 
egybevetéséből arra jövünk rá, hogy nemcsak az 1588—89-i tanévben,5 * 
hanem a rákövetkezőben, azaz az 1589-ben kezdődőben is Bártfán 
hivataloskodott,8 és így csak 1590-ben ment el Eperjesre, természetesen 
rectornak. Az 1590-ben kezdődő tanév azonban már Eperjesen találta, 
amint ezt kétségtelenül mutatja a Pilcius Gáspár ellen legfőbbképpen 
Wagner Mártonnak, de másoknak is, közöttük éppen Scultetinak is a 
tollából eredő „Apologia examinis ecclesíae et scholae Bartphensis 
et jam etiam scholae Eperiensis“, melynek éppen most idézett címe 
nyilván utal az ő Eperjesen való működésére.

Most azonban csak kevés ideig maradt ott, mivel rövidesen, még 
1591 nyarán első pap lett Bártfán s mint ilyet, már 1593-ban espe
ressé is megtették.

Dr. Zoványi Jenő.
1 Hörk: i. m. 40. 1.
2 Prónay—Stromp: i. m. 82. 1.
3 Hörk: i. m. u. o.
4 Századok 1884. 50. 1. (Ábel Jenő közleménye.)
5 Prónay —Stromp: i. m. 111. 1.
“ U. o. 114. 1.
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Évzáró beszéd*
a debreceni ref. leánygimnáziumban.
Tisztelt közönség! Kedves növendékek!

„Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje Telék el a múlan
dóságnak“ !

Ismét eljutottunk Isten segítségével a gyorsanfutó időben egy 
iskolai év végére, mely gazdag volt eseményekben. Fény és árny, 
ború és derű váltakoztak benne. Az iskolai életnek is megvolt öröme— 
búja; megvoltak nagy reménységei, melyekkel szeptemberben útnak - 
indúltunk, s melyek közűi sokat beváltotta Mindenható, de nagy csapások 
is értek, melyek a tanárok és tanítványok lelkét egyformán érintették.

Atyai jó tanácsokkal, útmutatásokkal indított el az új esztendő 
útjaira boldogemlékű igazgató tanácsi elnökünk Szele György nagy
tiszteletű úr, ki iskolai életünk minden mozzanatát figyelemmel kísérte, 
ki mint jó apa őrködött mindnyájunk felett s kinek tanácsa, buzdítása 
ösztönzött, helyeslése megnyugtatott, hogy jó úton járunk. Megszoktuk, 
hogy iskolai életünk legapróbb eseményeit is elébe tárjuk s ő mindig 
készséges lélekkel hallgatott meg és sohasem bocsátottéi megnyugtatás, 
segítség, támogatás nélkül. Ennek a megértő, iskolánkat szerető atyai 
szívnek verése megszűnt s vele mi is elvesztettük legerősebb táma
szunkat. Hetekig aggódtunk életéért s kértük a Mindenhatót, hogy 
gyógyítsa meg súlyos betegségéből s tartsa meg Öt számunkra, de 
Isten beláthatatlan bölcsesége másként határozott. Április 21-én fel
emelte magához a jó és hív szolgát, minket ezzel is tanítván az aka
ratán való megnyugvásra. Iskolánk tanárkara és ifjúsága sírva állta 
körül ravatalát s kísérte koporsóját a debreceni reformátusok tízezrei
vel együtt a húsvéti feltámadástól illatozó temetőbe. Nemes életének 
példája, emléke nagy tanúlságúl maradt mindnyájunkra, hogy őt kö
vessük a gondolkozás és érzés emelkedettségében, a hazafiság önzetlen
ségében s az Isten akaratán megnyugvó, alázatos szelídségben. Emlé
két áldjuk, amíg csak élünk.

Iskolánk életének utolsó küzdelmes 10 esztendeje telt el az Ö 
kormányzása alatt. Felettünk is megnehezedett az élet; nekünk is 
voltak háborús sebeink, de az Ö bölcsesége minden bajon átsegített 
s energiája, nem lankadó kitartása, ösztönzése, agitálása nagy mérték
ben hozzájárúlt ahoz, hogy egyházunk súlyos időkben is fel tudta 
emelni ezt a szép, új iskolaépületet, melynek létesítése nehéz lett volna 
a Szele György lelkesedése nélkül. Márványtáblánál, aranybetűnél ma
radandóbban él és fog élni e falak közt emléke és szelleme, mely 
irányt jelöl számunkra a folytonos fejlődés és haladás útján.

‘Iskolai alkalmi beszédeket nem szoktunk közölni lapunkban. Most kivétel
képen közöljük ezt a kivételesen szép és tanulságos évzáró beszédet, hogy a 
nőnevelés iránt érdeklődőknek bepillantást nyújtsunk a legnagyobb magyar ref. 
nőnevelő intézet életébe, szellemébe.
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Isten iránti hálával köszönjük, hogy nyomdokaiba méltó utódot 
állított a főtiszt, dr. Révész Imre lelkipásztor úr személyében, ki 
ugyanolyan hűséges szeretettel és apai gonddal vette át és tölti be az 
igazgatótanács elnöki tisztét és a protestáns nemzeti nőnevelés szent 
ügyét éppenúgy a szívén viseli, mint megdicsőült elődje. Tanárkarunk 
és az egész Dóczy-intézet ragaszkodó tisztelettel és bizalommal fordul 
feléje s munkálkodására Isten áldását kéri.

Más, drága kötelékek is fájón szakadnak meg ez isk. év végével! 
54 évi fáradhatatlan és példaadó, elismeréstől kísért közmunkásság 
után nyugalomba vonói a református középiskola éltető lelke, erős 
oszlopa, mindnyájunknak mestere, tanítója dr. Dóczi Imre középisk. 
felügyelő úr, kinek többet köszönhetünk, mint amennyit meghálálni 
képesek vagyunk. Különösen sokat köszönhet neki leánygimnáziumunk, 
mely az O tervei, tanácsai és útmutatásai szerint létesült. O vezette 
és irányította munkásságunkat, erősítette erőtlenségünket és könnyűvé 
tette a haladás útját, mert az akadályokat jóságos atyai keze útunkból 
elhárította s mi csak követtük a Mestert, aki mindig előttünk ragyog, 
mint éltünk sarkcsillaga.

Óh hadd tegyünk ma vallást róla, hogy a mi jó a mi munkás
ságunkban, az azért jó, mert őt követjük, s ami hiba, az azért az, 
mert nem volt erőnk eszményünkhöz felemelkedni. Szelleme mindnyá
junkat megnemesített s hivatalos iskolalátogatása 33 éven keresztül a 
tanévnek igazi nagyhete volt, az áhitat és vallomástétel ünnepe, mert 
éreztük, hogy a Mester jár a tanítványok között. Gyermeki ragasz
kodással tesszük lábai elé a hála és tisztelet hervadhatatlan örökzöld
jét s kérjük a jó Istent, hogy adjon éveihez éveket, hogy még sokáig 
élvezhesse jó egészségben a szív és lélek nyugalmát s bölcseségével, 
gazdag tapasztalataival lehessen ezután is példaadónk és útmutatónk 
a nemzeti művelődés munkálásában.

Jelentős és kimagasló eseménye volt a tanévnek a vallás- és 
közoktatási miniszter úrnak iskolánkban tett látogatása. Ez történelmi 
esemény volt, hiszen 100 éves leánynevelőíntézetünk küszöbét először 
lépte át Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere, ki néhány 
óra személyes tapasztalatai alapján tisztább képet alkotott magának 
az iskolánkban élő szellemről és az itt folyó munkáról, mint a legterje
delmesebb írásos és statisztikai jelentések száraz adathalmazából. 
Hisszük, hogy meggyőződött népes iskolánk hivatásáról s kedvezőbb 
időkben és megfelelőbb anyagi helyzetben újból segítő kezet fog nyúj
tani az Alföld eme kulturális erősségének teljes kiépítésére.

A miniszter úr látogatása örömünnep volt. Ilyen örömünnep volt 
mindnyájunkra nézve ebben a tanévben az is, hogy a közbizalom városunk 
polgármesterét, igazgatótanácsunk érdemes tagját, dr. Vásáry István urat 
ültette a debreceni egyház fögondnoki székébe. Tiszteletünket és ragaszko
dásunkat küldöttségileg tolmácsoltuk a főgondnok úr előtt, ki megígérte, 
hogy érdeklődéssel fogja kísérni munkásságunkat s magas állásában kész
séggel támogatja a debreceni protestáns nőnevelés fontos ügyét. — A 
főgondnok úrnak is jóakaratába ajánlottuk iskolánk további kiépítését.
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Mert ennek a további kiépítésnek szüksége már megvan. Már az 
új épület is szűknek bizonyéit az idevágyók befogadására. A jövő 
iskolni évben megfelelő helyiség hiányában nem tudjuk az ötödik 
osztályt párhuzamos szakasszal ellátni, pedig ez a jelentkezők nagy 
számánál fogva szükséges volna, mert a párhuzamosított negyedik oszt. 
növendékei legnagyobb részben itt óhajtják tanúlmányaikat folytatni. 
De még ezek közzűl is legfennebb 50-et vehetünk fel s nem marad 
hely a polg. iskolákból és a vidéki iskolákból jelentkezők számára.

Növendékeink létszáma évről-évre gyarapodik s intézetünk, 600 
tanulójával az ország legnépesebb leányközépiskolája. Ebben bizonyí
tékát látjuk egyfelől annak, hogy a közönség bizalommal van irántunk, 
de azt is látjuk, hogy a szülők egyre jobban érzik a gimnáziumi neve
lés szükségét, mely 8 osztályával és érettségi bizonyítványával minden 
szellemi pályára képesít, Már pedig ma a nőnek is hibátlan szel
lemi vértezetben kell kiállaní az élet küzdőterére, A bizonytalan köz
viszonyok s a jövő kilátástalansága arra indítják a leányaik sorsán 
aggódó szülőket, hogy azok jövőjét úgy biztosítsák, hogy saját lábu
kon tudjanak megállni. Tanítványaink nagyobb része is belátja, hogy 
komoly dolog az élet s arra komolyan kell gondolni. A boldogúlásnak 
sok módja van, de aki a tanulás nemes és komoly módját választja, 
annnak nemesen és komolyan kell a választott cél felé törekedni. 
Aki így gondolkozik, az nem úszik vakon a divathóbort léha árjával, 
hanem finomúlt és nemesített ízlését állítja be írányjelzőnek s nem 
keresi az olcsó hatásokat. Nemes egyszerűsége a külsőségekben is 
megelégszik az iskola szociális érzéket nevelő egyenruhájával, sötét
kék kalapjával s más, a különböző viszonylatokra kötelező előírásai
val. Aki elfogulatlanúl ítél, tudja, hogy az iskola nem a színgazdagságot 
irigyli az ifjúságtól, nem a fiatal arcocskához illő változatos kalap
formát s annak tarkaságát, — az iskola az egyenlőség elvét hirdeti 
s ezt az elvet a gyakorlatban is keresztül viszi. Az iskola a természe
tet és egyszerű életformákat akarja megkedveltetni, ezért nem engedi 
meg a piperés öltözködést, mesterséges szépítő szerek használatát, 
mint a melyekre a 10—18 évig terjedő életkorban szükség nincs. 
Hiszen fiatal arcon visszatetsző a mesterséges rózsa éppenúgy, mint a 
fakó fehérség. A fiatalság a maga hamisítatlanságában szép s visszá
sán hat, ha a 16 éves leány a mama vagy a nagymama kendőző
szereit alkalmazza. Az iskola nagyon tisztában van azzal, hogy a 
divatot a tanári konferenciák nem tudják megváltoztatni. Nem is akar
ják. Csak nemes egyszerűségre, Ízlésre akarnak nevelni, hogy a fiatal
ság ne azért mellőzze ezt vagy amazt, mert tilos, hanem azért, mert 
maga is belátja, hogy az külső, vagy belső Ízlése szerint nem szép.

Ilyen szellemben igyekeztünk hatni ifjúságunkra s nagyobb 
panaszra e téren okunk nem is volt, Hiszen az intelligens középosztály, 
melyből növendékeink szelektálódnak, 90%-ban maga is így gondolko
zik, — a másnézetű 10%-ot pedig igyekszünk jobb meggyőződésre 
bírni, annak feltárásával, hogy mostani kétségbeesett, csüggesztő hely
zetünkben, nyomasztó közviszonyaink között emelkedett szellemre, izzó
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hazaszeretettől áthatott gondolkozásra van szükség: áldozatos szívre, 
mely kigyomlál magából minden törpét, minden kicsinyest s csak a 
legszentebb célt nézi: hogyan tudjon segíteni a magyar nemzeten
s hazán!

Ez a szellem vezetett ebben az évben is tanításunkban és neve
lésünkben. Nemcsak a magyar nyelv, irodalom, történet és földrajz 
tanításában, hanem minden tantárgy keretében kiemeltük a nemzeti 
vonatkozásokat, megmutattuk, hogy mi volt a miénk, mit vesztettünk 
szellemiekben, természeti kincsekben s mit kell visszaszereznünk.

Hazafias ünnepeink is ezt a célt szolgálták. Október 6-a, március 
15-ike, a trianoni gyásznap évfordulója mind alkalom volt a hazaszere
tet érzésének nevelésére. Ünnepségünk mindig istentisztelettel kezdő
dött s a Mindenható megsegítő erejét kértük hazafias munkánkra.

Tanulmányi kirándulásainkkal is ezt a cél akarjuk szolgálni. Meg
akarjuk ismertetni növendékeinkkel a megcsonkított magyar földet s 
annak szépségeit, értékeit. Ebben a tanévben részletes tervet dolgoz
tunk ki egy nagyobb, dunántúli kirándúlásra. Meg akartuk mutatni 
növendékeinknek Sopront, a civitas fidelissimát, el akartunk velük 
zarándokolni Cenkre, hogy a legnagyobb magyar sírjára leborulva 
Anteusként új erőt nyerjünk küzdelmeinkhez. Sajnos, a nyomasztó 
gazdasági viszonyok miatt nem akadt kellő számú jelentkező s igy 
csak olcsóbb és kisebb méretű, de éppen olyan szép és tanúlságos 
útat rendeztünk a pünkösdi szünidőben Lillafüredre és vidékére 60 
tanulóval és 6 kísérő tanárral.

Iskolánk a református iskola szelleméhez híven minden alkalmat 
felhasznál a váilásos nevelésre. Vallástanárunk és papi jellegű tanáraink 
emelkedett szellemű tanításai, alkalmas időben a közistentiszteleten 
való részvétel, a téli hónapokban jól fűtött tornatermünkben megtar
tott háziistentiszteleteink igazi lelki gyarapodást jelentettek vasárnapon
ként felváltva az alsó és felső tagozat növendékeinek. Szele Miklós 
és Török Tibor leánygimn, Soós Béla tanitónőképezdei vallástanárok 
és egy alkalommal nagytiszt. Uray Sándor lelkész úr Istenhez szár
nyaló imái és egyházi beszédei mindig megtalálták az utat a szivekhez. 
Adventkor és böjtben éltünk az Úrvacsorával s ez alkalmakkor nem
csak növendékeink és tanáraik, hanem ezek hozzátartozói is szép 
számmal jelentek meg. Az Ürvacsoraosztást megelőzőleg bűnbánati 
hetet tartottunk. Különösen felemelő volt ez évi utolsó háziistentisztele
tünk június 1-én, mikor igazgatótanácsunk elnöke, főtiszt, dr. Révész 
Imre úr szólott ifjúságunkhoz azzal az apostoli lélektől áthatott nemes 
tanítással, mely a szív mélyéből buzogva szivekhez talált. — Áldozó- 
csüiörtökön 68 növendékünk konfirmáltatott s az ezt megelőző vizsgá
latot is főtiszteletű elnök urunk vezette, ki záróbeszédében Istennek 
tetsző nemes életre, szelídségre, szerénységre, lelki áldozatra, az isko
lához való ragaszkodásra, református hitünkhöz való törhetetlen hűségre 
intette iskolánk fehér virágait, a konfirmált leányokat.

Hisszük, hogy e fenséges tanításoknak meg lesz az eredményük. 
Hiszen tanárkarunk is egész lélekkel szolgálta a nevelésügyet s az
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újabb tudományos vívmányokat, elméleteteket helyes és modern mód
szerrel, a túlterhelés lehető kerülésével közölte a tanítványokkal. Nagy 
segítségünkre voltak e tekintetben jól felszerelt szertáraink, legmoder
nebb vetítőkészleteink s a vetítésre alkalmas termek, melyeket a szem
léltető előadás céljaira bőségesen felhasználtunk. Legtöbb tanárunk 
kiváló módszere és tudományos felkészültsége az orsz. középisk. tanár
képzésnek is jó szolgálatot tett. A helybeli tudományegyetem gyakorló- 
gimnáziumul használta fel tanintézetünket s főtiszteietű püspök urunk 
hozzájárúlásával 10 gyak. tanárjelöltet osztott be Demeter István, 
Hettesheimer Ernő, Nánay Béla, Péterffy László, dr. Szondy György 
és Tóth Etelka tanárok mellé, kik a tanórákon állandóan hospitáltak, 
a Il-ik félévben tanári vezetés mellett tanítottak és próbatanítást is tartot
tak a tanárvizsgáló bizottság kiküldött tagjai és iskolánk képviselőinek 
jelenlétében.

A gyakorlati tanárképzés ügye iskolánkat közeli érintkezésbe 
hozta az egyetemmel és intézetünk szellemi színvonalát nagymértékben 
emelte.

Erről a színvonalról és az iskolánkban folyó munkáról elismerőleg 
nyilatkozott ebben az évben is úgy az egyházkerületi, mint az állami 
felügyelet. Méltóságos Dóczi Imre egyk. kér. felügyelő úr és mélt. Ady 
Lajos kormányképviselő úr hivatalos látogatásaik alkalmával elismerés
sel nyilatkoztak az iskola külső és belső rendjéről, a mintaszerű épü
letviszonyokról és a tanárkar intenzív munkájáról, melyek a növendé
kek testi-lelki fejlődésének minden lehetőségét megadták.

Igazgatói jelentésem dicsekedéssel emlékezhetik meg 20 tagból 
álló tanárkarunk tanügyi munkásságáról s arról a lelki harmóniáról, mely 
minket e testületben összefűz és lehetővé teszi a pedagógiai eljárás
nak azt az összhangját, mely az igazgató számára is megkönyíti a köteles 
ellenőrzés és felügyelet gyakorlását. Nehéz időkben kipróbált kartársi 
szeretet és ragaszkodás fűz minket egymáshoz s ha felfogásban, hajlam
ban, a tudományosság mértékében, vérmérsékletben van is köztünk 
kölönbség, de mindyájunkban közös az igyekezet arra, hogy jó szolgá
latot tegyünk a protestáns nemzeti nőnevelésnek. Főként itt, az iskolá
ban, hivatásunk körében, de a társadalomban is mindannyiszor, mikor 
módunkban áll: tanáraink tudományos előadásokat tartanak, könyve
ket írnak, magas színvonalú folyóiratokba dolgoznak s a továbbképzés 
minden eszközét felhasználják. Ezen tanévben dr. Szondy György a 
tihanyi biológiai intézetben vett részt egy kéthetes tanfolyamon, Tóth 
Etelka történet- és földrajztanárunk nyári szünidejének nagy részét 
tölti hasonló céllal a budapesti egyetem által rendezendő kurzusokon; 
Nánay Béla délfranciaországban fogja nyelvi ismereteit gyarapítani 
iskolafenntartó debreceni egyházunk hathatós anyagi támogatásával. 
Mindenkinek az a célja, hogy a nyert szellemkincsekkel ezt a drága 
iskolát gazdagítsa, melynek emelkedése, virágzása, jó híre mindnyájunk
nak legféltettebb kincse és büszkesége.

Tanáraink buzgó igyekezettel látják el az iskola belső életében 
folyó munka minden ágát. Demeter István a tandíjkezelés nehéz mun-
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kája mellett a sokféle statisztika és kimutatás pontos elkészítésével 
nyújt lovagias segítséget az igazgatónak; Török Tibor az ifj. Segítő
egyesületnek a vezetője, mely ez évben 172 növendéket látott el 
1000 drb. tankönyvvel és 2 derék növendék tandíját fedezte. Ugyan
csak ő volt az Önképzőkör vezető tanára, mely Nagy Margit VIII. oszt. 
növ. lelkes elnöksége mellett pezsgő munkásságot fejtett ki. — Cserké
szetünk vezetője Kovács Margit tanár anyagi jutalmat nem kapva, de 
nem is várva, szabad idejének nagy részét az ügy szolgálatára szenteli 
s a női hivatásnak és természetnek megfelelő irányban vezeti a 60 tag
ból álló csapatot.

Kultiváltuk a zenét, a dalt s énekkarunk Horváth Károly ének
tanár lelkes vezetése mellett szépen fejlődött ebben az évben is és 
bizonyságot tett erről minden iskolai ünnepen, de főként az április 
5-én rendezett magyar hangversenyen, mikor szép sikerrel adta elő 
Kodály „Villő dal“-át, mely Debrecenben először került bemutatásra. 
A híres magyar nótagyüjtő és szerző levélben üdvözölte tanárunkat, 
buzdította az énekkar vezetésére, azt írván: „az ifjúságnak semmi 
sem sok." !

Tornatanárunk is lelkesen fáradozik a testnevelés intenzívebbé 
tételén s különösen a dánrendszerü női tornát és Mensendiek asszony 
módszerét vezette és mulatta be a máj. 31-én megtartott tornavizsgán 
nagy tetszéssel.

Mindezekre az ifjúság iránti szeretet adja az ösztönzést, az ifjú
ság szeretete hatja át munkásságunkat s viszont az iskolához való vonzó
dás ifjúságunkat. Ez a kölcsönös vonzódás ható erővé válik és kiter
jed az egész életre. Volt növendékeink meleg ragaszkodása teremtette 
meg a „Volt Iskolatársak Szövetség“-ét és tartja fenn ez egyesületet, 
melynek munkálkodása a mostani súlyos gazdasági helyzetben sok 
nehézségbe ütközik, mint napjainkban minden egyesületé, de a Szövet
ség mégis megtette a magáét s ebben az évben 1395 pengőt juttatott 
a jelenlegi növendékek jutalmazására. Ebből az összegből a növendé
kek számaránya szerint 755 pengő jutott leánygimnáziumi tagozatunk
nak, melyet ma fogunk szétosztani,

Az iskola volt növendékeinek kegyeletes érzése és hálája meg
ható módon nyilvánult meg a napokban, volt kedves növendékünk 
Tervey Rózsíka hálás érzéstől sugalt és az iskola szelleméhez méltó 
adományában, abban a két szép és finom mukájú úrasztali terítőben, 
melyeknek felajánlásával néhai kedves tanárnője Komád Teréz emlé
kének áldozott a terítő hímzett feliratával is : „Az igaznak emléke örök." 
Egy másik kedves és megható adomány érkezett hozzánk Dömsödy 
Ferencné templomegyesületi szakosztályi elnőknőtől, a ki névnapmeg
váltás címén egy női aranyórát juttatott az igazgatóhoz, azzal a kíván
sággal, hogy azzal egy derék, példás viseletű növendéket jutatmazzon. 
A tanárkar Németh Ida VIII. gimn. oszt. tanulót ítélte méltónak a 
szép ajándékra.

Alapítványaink is gyarapodtak ebben az évben. Felejthetetlen 
kartársunk Konrád Teréz végrendeletileg 2000 pengős alapítványt tett



20

tanulóink javára; a rokoni szeretet a Jakucsné Dóczy Irén-féle alapít
ványt is nevelte s tanár karainknak, volt és jelenlegi növendékeink
nek hálás kegyelete a „Szele György alapítványt" gyarapította, mikor 
hervadó virágok helyett jócselekedettel áldozott nagyérdemű elnöke 
felejthetetlen emlékének.

Vajha az ilyen felemelő példák sok követőre találnának! Bár az 
iskolához való hő ragaszkodás élne jelenlegi növendékeinkben is, hogy 
emlékezetük és hálájuk ne csak az utolsó jó bizonyítványig terjedjen, 
hanem tartson az egész életen át s tettekben is megnyilvánuljon. Sok 
kis adomány együtt nagyot jelent! Növendékeink erre már meg is 
kezdték a példaadást s a tornavizsga alkalmából tanárnőjüknek virág
csokor helyett annak árával kedveskedtek s 45 pengőt ajánlottak fel, 
mint néhány téglát az iskola további építkezésének fundamentumába. 
Érettségi vizsgálat előtt álló 44 derék nagy leányunk pedig már jelen
tette belépését a V. I. Társak Szövetségébe s mi örömmel öleljük 
szívünkre ezt a mindig megújuló ifjú erőt, melyben tovább fog élni 
az iskola lelke!

Ez a lélek él az iskola fenntartóiban, illetve e fenntartók kép
viselőiben, kik féltő gonddal őrködnek iskolánk felett.

A debreceni ref. egyház presbitériuma és iskolánk igazgatótanácsa 
minden lehetőt megtesz egyházunk e veteményes kertjéért. Nagy 
áldozatokkal tartja fenn ez intézményt s ennek folytonos fejlesztése, 
gyarapodása s szegénysorsú növendékeinek támogatása sokféle gondja 
között is egyik főgondja. Pedig az egyház is nehézségekkel küzd, éppen 
iskolánkkal vonatkozásban is, mikor a kultuszkormány intézkedése 
folytán a tanárok fizetéséhez való állami hozzájárulás csökkentésével 
csak a Dóczy-intézet ellátásánál is 15,000 P többkiadása van. De 
azért minden téren meghozza áldozatát. Ez évben a gimnáziumi tago
zatban 3000 pengőt adott szertári felszerelésekre, a leánygimn. növen
dékeit 6000 pengő tandíjsegélyben részesítette s elképzelhető, hogy a
4 iskolatagozatú Dóczy-intézet hatalmas költségvetése milyen súlyos 
anyagi tételt jelent mostani, a gazdasági viszonyok miatt kedvezőtlen 
helyzetében. De boldogan áldoz, mert tudja, hogy ezzel a ref. anya- 
szentegyházat és a magyar nemzetet gazdagítja!

Kedves növendékek ! Értsétek meg, hogy minden áldozat érettetek 
történik s bennetek a jobbmagyar jövőért! Értsétek meg az áldozatot, 
értsétek meg folytonosan érettetek áldozó szüléitek gondját, az érte
tek Istenhez szárnyaló sok forró imádságot, és legyetek méltók az 
imádságokra! Használjátok nemesen az Istentől nyert testi és lelki 
adományokat, melyeket ez az iskola fejleszt bennetek erőkké és az 
élet szilárd alapjaivá! Szeressétek ezt az otthont kicsi és nagy leányok.
5 most egy év jó munkája után boldogan távozzatok a szünidő testet- 
lelket üdítő, de nem tétlen pihenésére! Töltsétek be dallal, vidámság
gal, a magyar leányt díszítő hazafias foglalkozással a kedves otthont 
s a szünidő pihentető napjai után új testi és lelki energiákkal térjetek 
vissza ez iskolába, mely mindig hív és mindig vár!

S ti kedves, érettségiző nagy leányok, kik már nem fogtok vissza

PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE_____________



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 21

térni, kik dagadó vitorlátokkal eveztek ki az élet titokzatos, nagy 
vizeire, találjátok meg hamar a nyájas partot, a boldog révet s mutas
sátok meg egész magasabbrendű, feddhetetlen, becsületes életetekkel, 
hogy a Dóczy-intézetből vittétek erre az életre az útraravalót!

Kicsi és nagy leányok! Jó szülök és tanárok! Együtt adjunk 
hálát az Istennek, hogy kézenfogva vezetett e most záruló esztendő
ben, hogy a csapásokkal is tanított, magas eszményképeket állított 
elénk, kiket követni boldog büszkeségünk, hogy életnek beszédét tartá 
ez évben is elibénk, hogy ihletett ajkakkal magyaráztatta Pál apostol
nak a filippibeliekhez intézett tanítását, melyből megértettük, hogy 
boldogság az, ha kiontatunk mint italáldozat, s hogy fogadalmat tehet
tünk, hogy a haza lesz az oltár, melyre kiöntjiik lelkünk aranyborát. 
Legyen ezért Istené a hála, dicséret, dicsőség.

(Debrecen.)
Koncz Aurélné

igazgató.

Hazai és külföldi irodalom.
Psychológiai tanulmányok a lélektannak és határterületeinek el

méleti és gyakorlati kérdéséről, prof. dr. Ranschburg Pál tiszteletére . . .  
írták tanítványai, külföldi és hazai tisztelői és munkatársai. Budapest, 
1929. 493 lap.

Ez a hatalmas kötet nemcsak monumentális emléke Ranschburg, 
az alkalmazott psychológia eme magyar koriféusa és a vezetése alatt 
álló gyógypedagógiai psychológiai m. kir. laboratórium negyedszázados 
működésének, hanem fényes bizonyítéka annak is, hogy a magyar 
tudományosság már nem reproduktiv jellegű, a külföldön művelt tudo
mányszakok önállótlan utánzója, hanem olyan stádiumba jutott, hogy 
már megtermékenydti a külföldi kutatást is és kiváló külföldi tudósok 
tudomást is vesznek róla és elismerik jelentőségét.

A kötet német és magyar nyelvű, mert külföldi szakemberek is 
hozzájárultak adalékokkal, mint: S. Netschajeff, R. Sommer, R. Egen- 
berger, B. Hahn, A. Kronfeld, W. Cimbal, F. H. Schultz, G. I. Rosso- 
limo; Ley Aug. bruxellesi professzor franciául, Sante de Sanctis pedig 
olasz nyelven üdvözli melegen a jubilálót.

A kötet értekezései 4 csoportra oszlanak: 1. Pszichológia, pszicho
lógiai módszertan. Hibapszichológia. Pszichotechnika. 2. Gyermek 
pszichológia. Pedagógia. Gyógypedagógia. 3. Orvosi pedagógia. Pszicho
patológia. Pszichoterápia. 4. Neurológia, endokrinológia, agyanatómia és 
pszichológia. Az I. rész előtt Schnell János két értekezésben méltatja 
Ranschburg Pál és a gyógypedagógiai pszichológiai m. kir. laboratórium 
negyedszázados tudományos működését. Rámutat az emlékezetuntatás, 
a pszichés gátlások, az elmehibák és tévedések, továbbá a számolás, 
olvasás és írás pszichológiája, fiziológiája és patológiája terén való új
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megállapításaira és kiemeli elmevizsgálati eljárásait, amelyekkel iskolát 
alapított. Készülékei (a mnemometer, tudatfantom, kranio-kephalograph, 
mikrostat és testometer) általános elterjedtségnek örvendenek. Leg
nagyobb kihatású érdemei e kiváló tudósunknak a gyógyítópedagógiai 
és orvosi pszichológia terére esnek.

A sok értekezés közül csak néhányra, a hozzánk pedagógusokhoz 
közelebb állókra utalhatok. így Kollarits I. (az ú. n. Ranschburg-féle 
homogén gátlásnak a lelki folyamatokban való szerepével foglalkozik. 
Focher L. kimutatja, hogy e törvény színingerekre is érvényes és az 
érzetek területén is hat. Indász A. elismeri a modern alaklélektan ered
ményeit, de azért a teszteljárásokat is fontosaknak tartja. Schmidt F. 
kimutatja a nyelvbotlások lélektani gyökereit. Nagy L. a pedagógiai 
pszichológiát pedagógiai biológiává akarja kibővíteni. Mester I. Freud- 
lélektani rendszerének forrását Janet tanításában mutaja fel. Révész 
H. a gyermekorvosok pszichológiai kiképzését kívánja, stb.

A tartalmas kötet méltó büszkesége a magyar tudománynak, fel
tárja az alkalmazott pszichológia óriási területét (tkp. csak a törvény- 
széki pszichológia nincsen érintve !) és egyben feltünteti azt az örvendetes 
fejlődést, hogy az orvostudományokban is a nevelői gondolat kezd 
érvényre jutni.

Az impozáns mű a legszélesebb körök érdeklődését érdemli 
meg. Szelényi Ödön.

Karácsony Sándor: A tanulás mesterfogásai.
Ez a könyv nagyszerű meglepetések fűzére; az olvasó alig tudja 

rendezni vagy rétegezni őket, ha be akar számolni róluk. Elsőnek talán 
mégis azt kell tenni, hogy tudományos munka létére úgy olvastatja 
magát, mint egy regény, olyan lenyűgöző az első laptól kezdve. Ha 
még olyan mindennapi volna is ez a jelenség, — ám hol vagyunk 
ettől! — akkor is nagy dolog volna, főleg ha meggondoljuk, hogy a 
könyv mindenekelőtt diákoknak, egészen szabatosan: középiskolás
diákoknak van szánva, akiknek — mindenki tudja — a legjobb is 
éppen csak hogy tűrhető. Mennyire otthon kell lennie tárgyában és 
azok lelkének ismeretében annak, aki így tud írni! Olyan otthon, mint 
a művésznek ; olyan szabadnak, olyan úrnak kell lennie mindenek fölött 
és úgy kell szeretnie, amit ír és akinek írja.

De az igazi meglepetések ezen túl jönnek, ezen belül vannak. A 
diák, ha szeme elé talál vetődni ez a könyv, csak úgy mint szülője 
vagy tanára amilyen mohón, éppen olyan természetesen arra kiváncsi: 
hogy lehet hát a legkönnyebben és legbiztosabban legyűrni a szegény 
ezerfelé rángatott és nem minden tárgyat egyformán kedvelő értelem
nek azt a fránya sok gömbháromszögtani meg fizikai képletet vagy a 
görög rendhagyó igéket, mindenesetre, hogy hogyan lehet a leggazda
ságosabban tanulni a könyvnélkülit, meg effélékre. Nagyon valószínű, 
hogy sokan egyenesen mágikus és csodás hatást remélnek e mester
fogásoktól. Mindezt a didaktikai tájékoztatást meg is kapják a könyvtől 
becsületesen, kimerítően de — ez az igazi meglepetés, ámbár az
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olvasó valószínűleg nem is veszi először észre — amire ideérkezik, 
már nincs szüksége ezekre a „mesterfogásokra“, se úgy, mint babonás 
szerekre, de még csak úgy se, mint amiktől tanulása sikere egyáltalá
ban függ, mert addig megtörtént vele az a csodálatos valami, hogy 
ha csak igazán nincs tapló a szíve helyén — átformálódott azzá a 
valakivé, akinek az író a maga szíve szerinti diákját iátja: aki nem 
válogat a tárgyak közt, nem is gondol arra, hogy lehet olyan valami, 
mint a kompenzáció, mert a második aoristust éppen olyan magától 
értetődően a maga életébe tartozónak érzi, mint a második gyököt, 
mert ő mindenek előtt és csupán tanuló, aki azzal készül az életre, 
hogy tanul, mások számára is, akik az ő számára útat köveznek vagy 
acélt esztergályoznak. Ezért nem fődolog többé neki ez a sok derék 
mesterfogás, mert egy nagyobb Mester remeke’bb fogással őt magát 
tette a maga mesterévé. Hogyan tudja ezt az író elvégeztetni fiatal 
diák olvasója leikével, ez az ő nagy nyilt titka, — ez az író titka 
éppen annyira, mint a pedagógusoké, aminthogy a gyakorlatban éppen 
ez a két nyilt titok formálta az író közvetlen tanítványait, amíg gya
korló tanár volt, ilyen diákokká, hogy senki se kicsinyelhesse csupa 
utópiának, amit most ime, utólag, egy nagyszerű gyakorlat leírásául, 
mindenki számára hozzáférhetővé tett.

így év kezdetén száz meg száz szem néz várakozással és remény
nyel tele a szülők és a tanárok felé. Szülők és tanárok, akik szívesen 
megosztanák fiaik sokszor igazán nagy terhét, eddig nem könnyen elé
gíthették ki a sok váradalmat; nem egyszer bizony el kellett fordítanunk 
a fejünket, mintha nem hallottuk volna a kérdést, sokszor hangosat, 
még többször némát. Most nem kell így szorongani többé. Jobb úti
társat a diáknak, segítőt szülőnek és tanárnak el se lehet gondolni, 
mint A tanulók mesterfogásait. Ideírjuk lelőhelyét, mert ez az egyetlen 
meglepetés, amely aránytalan a könyv értékével — maga a könyv alig 
tesz valamit arra, hogy megismerjék; holott minden tanár és minden 
diák kez.ében ott kellene lennie, mint egy nagyszerű Hodegosnak. 
Budapest, IX., Üllői-út 19. II. 4. T. B.

Stenzei: Plato der Erzieher. Leipzig (Meiner) 1928. 337 lap. 
Ára 12 márka. A monográfia az ismert „Grosse Erzieher“ c. berlini 
vállalatban jelent meg, amelyből a nagy gondolkodó életképe és rendszere 
nem hiányozhatik. Eredetileg a nagy marburgi pedagógusnak: Natorp- 
nak szántuk, kinek platonikus eszmetana közelebb hozta hozzánk Pla- 
tont, s csak később vette át annak feldolgozását Stenzel, aki az egy
séges platonikus bölcselkedés körébe az ő pedagógiáját is belevonta.

Platon neveléstanának történeti alapjai az ő lélekfogalma, a 
görög tudományos rendszeres gondolkozás kifejlődése s a szofisták 
szubjektivizmusának Szókratész által való legyőzetése. Platon az első 
gondolkodó, ki nagy összefüggésben látja meg, de még nem tudomá
nyos rendszerzéssel a világra és az életre vonatkozó igazságokat, 
amelyeket mint költő, művész és bölcselkedö egy személyben kevésbé
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fogalmi előadásban ismertet, mint inkább mítosszal és allegóriával 
szemléltet. Az igazságot szerinte kutatni, szeretni és követni kell.

Pedagógiájára nézve is művei közül, mint művésznek legjobban 
sikerűit a Szinpozion s a Phádon, össztanának legnagyobbszerű 
kinyomata a Politeía, az ő államelmélete, mint a pedagógiai irodalom
nak is első terméke, amelyekben az előadás inkább művészi, mint 
tudományos s alakjuk az Apológia kivételével a dialógus, a párbeszéd, 
ahol Szókratész, az ő nagy tanítója, a beszélgetés vezetője. S itt nincs 
az észnek a fegyvertárában olyan fegyver, amelyet föl ne használt 
vök a. Az egyedül valóban létező ideák tana a tudósok bibliájává 
vált — Emmerson szerint — 22 száz év óta. Ez örök ideák hierarc
hiájában a jó eszméje foglalja el a legmagasabb helyet s mint a Nap 
az élő lényeket, úgy élteti a többi eszméket. „Ez garantálja a világ 
összefüggését s a tudományok egységét. És ez a legfőbb jó, mint 
Isten, a legfőbb tanításanyag. “

Arisztokratikus államszervezetében a nevelés az értelmesek ural
kodó s a hazát védő vitézek rendjének szolgálatában áll, míg a föld- 
mívelők és iparosok rendje tisztán csak a vagyonszerzésre van útalva. 
A németek e 3 rendet találóan „Lehr-Werh- és Nährstand“-nak 
nevezték. Maga Platon is mondja, hogy „azoknak, akik uralkodásra 
termettek, szervezetökbe aranyat vegyített az alkotó istenség, a katona
ságba ezüstöt s vasat és rezet a szántóvetőkbe és mesteremberekbe.“

Hogy a 2 felsőrend a maga hivatását kellően betöltse, nevelése, 
munkássága és életmódja teljesen az állam dolga s az ő céljainak van 
alárendelve. Az állam gondoskodik arról, hogy jobb családból származó 
fiai a zene és testgyakorlat, tehát a modern pedagógiával egyetérve: a 
„a testi nevelés“ alapján a politikai és hadászati tevékenységre nevel
tessenek, míg a jövendő uralkodókat a mathematika s a dialektika, mint 
a gondolkodás művészete segítségével készíti elő hivatásukra, hogy 
aztán 50 éves korukban az államkormányzás tagjai közzé felvétessenek. 
Mert szerinte a rendek összehangzó működésében nyilvánul az állam ■ 
nak az igazságossággal azonos épsége s teljessége úgy, hogy az igaz
ságosság erénye az állam nevelői célja és lényege legyen. így kap
csolja össze Platon pedagógiája propedeutikus jelentőséggel az egyéni 
képzést az állami közösség céljaivál és érdekeivel. Lehető legtökéle
tesebb idealizmusa azonban sem az államban, sem a pedagógiában a 
személyes erkölcsi nevelést nem ismeri.

(Bpest.)
Dr. Szlávik Mátyás.

Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei si Ta- 
rii Romanestí. Publicate de Dr. Andrei Veress I. kötet. Bukarest, 
1929. XXXI -f 370 1.

Ma, mikor erdélyi történeti kútfők kiadásával senki sem foglal
kozik, s mostanában nem is igen lehet kilátás rá, hogy megjelenjen 
ilyeneket tartalmazó gyűjtemény, fokozotabb örömmel kell üdvözölnünk 
ezt a nagyszabású vállalatot, melyet román pénzen magyar ember ad
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ki. Dr. Veress Endre neve nagyon előnyösen ismeretes már régebbi 
kutfőkiadvánvaiból és monográfiáiból is. Mi protestáns tanárok pedig 
eddig is különleges figyelemmel kisértük bámulatos munkaerejét és 
munkakedvét a bár állami alkalmazásban volt, de származásánál és 
gondolkozásánál fogva mindig közénk tartozó pályatársnak számos iro
dalmi vállalkozását és nem kevesebb erkölcsi sikerét.

Ez a vállalata, miként a korábbiak közül is a legfőbb, protes
táns történeti szempontból szintén folgal magában érdekes adatokat. így 
p. o. azt, hogy a budai bírónak már 1558 előtt volt „magyar bibliája“ 
(persze bizonyára csak részlet belőle) (166. 1.). Gyalui Torda Zsigmond 
neve is több ízben fordul elő egyes iratokban, úgyszintén Blandratáról 
és az erdélyi reformáció történetében oly nevezetes szerepet játszó 
Csáki Mihály kancellárról is történik említés épen felekezeti szempont
ból. Az erdélyi ellenreformációra is találhatók benne jellemző vonat
kozások. És az erdélyi román protestánsok egyik püspökének, Tordasi 
Pálnak 1569. júl. 2-án, juttatott adományra vonatkozólag kiadott ok
mányt (1. Magyar Prot. Egyháztört. Adattár Vili. évf. 157. 1.) érdeke
sen egészíti ki az ezen kötet 292—3 lapján közlött újabb, 1570. nov. 
4-éről keltezett adománylevél.

A gyűjteménynek legtöbb darabja latinnyelvű, vannak aztán benne 
olasz, magyar és románnyelvű iratok is. Közlési módszerük a tudo
mányos igényeknek mindenben megfelelő s a könyvnek nyomdai ki
állítása is elsőrendű. Méltó elismerés és dicséret jár érte a szerkesz
tőjének nemcsak a tudomány nagymérvű gyarapítá ért, hanem azért is, 
hogy megtalálta a módját, miképpen tudja közkinccsé tenni hazánk tör
ténetének ily nagybecsű forrásait sivár hazai viszonyaink között. Várva 
várjuk a következő köteteket. Historicus.

Szép Ernő: A Hortobágy. Mühlbeck Károly rajzaival. Budapest. 
Singer és Wolfner kiadása. (A kinyomatás évének jelzése nélkül.)

Nem tehetek róla, de úgy érzem ezen könyv olvasása közben, 
hogy gyermek vagyok. Igen! Gyermek lettem újra... Nem csoda. Hiszen 
60—70 év előtti élményeim elevenednek meg újra lelkemben. A Nagy
kunság egy szerény városába képzelem magamat. Kimegyek a várost 
köröskörűi övező gyepre. Szabad mennem akármerre. Nincs csősz. 
Nincs kerülő. Nem taposom senkinek egyéni birtokát. Itt szabad va
gyok. Tiszta, felhőtlen, derűit az ég. Északnyugatra a kéklő Mátra, ke
letre a kékes nagyváradi hegyek sötétlenek. Északról, délről, nyugot- 
ról nagy-nagy-messze távolságban a kék eget látom leborúlni köralak
ban a földre... Micsoda terűlet! Egyenes. Sík. Semmi szem-zavaró 
nincs rajta. Mélységes csend. Szabad a gondolat. Lefekszem hanyatt a 
földet borító bársonyos fűre. Nagyon magas az ég. Hol egyik, hol 
másik pacsirta emelkedik szinte merőlegesen az ég felé folytonos csi
csergés közben. Hálálkodik a neki adott örömért, a természetben él
vezett gyönyörűségért, a szabadságért, a napi eledelért. Oh természet! 
Óh dicső természet! Óh dicső Teremtő! Jóságos gondviselő Isten! Gaz
dag tárházat adtál a földben és a föld színén a Te összes Teremtmé
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nyeidnek... Gazdag tárházat, amellett lelket elbájoló gyönyörűséget. 
Megadást, meghódolást, alázatot Te előtted... Déli irányban egy ezüst 
színű tó habjai csillognak a déli nap sugaraiban... Meleg van. Jó lesz 
megfürödnöm. Megyek. De hiában megyek, nem közeledem a tóhoz. 
Az mindig egyenlő távolságra van tőlem... No! most meg már néhány 
juh van a tóban. De csodálatos!... Mindenik juh olyan nagy, mint egy- 
egy bivaly... Hiszen nem tó ez. Ez a délibáb. A földtől visszavert 
nap hevétől felmelegedett levegő részecskéi rezegnek ott a napfényben 
a víz tükréhez hasonlóan. Hiszen tudom, hogy szülő városom határá
nak ezen részén, itt nincsen tó. Jobbra van a Kisér, Nagy-Ér, Sebes- 
Ér, Kórós-Ér, Száraz-Ér. Hallom is már a vízlakó békák hangverse
nyét, a lomha röptű bíbicz kétségbeesett rikoltozását. Egy pár tőkeruca 
is hápog a levegőben. A gágogó vadliba-csapat és a krugaió daru este 
szokott húzni. A város körüli legelőn csak az este hazajáró csűrhe, 
borjúcsorda, tehéncsorda és juhfalkák legelnek, a tavasztól késő őszig 
kintlevő ménes, tőkegulya, juhnyáj, sertésnváj a várostól 3—4 órajárás
nyira levő kolbászi legelőn tanyáznak. Ott van az igazi pásztor élet. 
Ott van igazi szerepe az éles hallású, hegyes torkú fürge pulinak és 
a nyakában önvédelem gyanánt őr vet hordó juhászkutyának vagy ko
mondornak. Ott világít hűvös őszi éjszakákon a költői pásztortűz... Fel
tűnik előttem képzeletben a pásztori élet, a vágtató ménes, a kettős 
kúlnál delelő gulya... Régen volt így... Ma már a város körüli, sőt a 
határban volt nagy legelők is fel vannak szántva. Eltűnt a mai nem
zedék elől a falvakban a jellegzetes ősmagyar élet szemlélhetése a 
pácztorélettel s a jószágneveléssel együtt. De ha van is még Alföldün
kön valahol némi maradványa az ily nemű jószágtenyésztésnek s vele 
összefüggő mezőgazdaságnak és ősmagyar népéletnek, az csak elenyé
sző csekélység azon bámulatos nagy tevékenységhez képest, amit Deb
recen város lakossága mutat a világnak a Hortobágy folyó két mellé
kén elterülő 24.000 hektár vagyis 41.600 kát. hold területű Hortobágy 
nevű legelőjén.

Ezt a remek Hortobágyot szólaltatja meg Szép Ernő fent jelólt 
munkájában. Megszólaltatja az egész Hortobágyot, mint egységet; meg
szólaltatja annak minden rögét, zsombékját, fűszálát, virágát, nádasát, 
a vízszélét szegélyező kákát, a közötte nevelődő s tanyázó vad madara
ival és házi szárnyasaival. Megszólaltatja a legelő, delelő, nyugvó, éb
redő .ménest, gulyát, kondát, nyájat; a pásztorokat: gazdát, számadót, 
bojtárt; a hortobágyi hidat, hortobágyi csárdát, a hidi vásárt, a Hor
tobágyon való közlekedést. Megszólaltatja a Hortobágy felett tündöklő 
s azt védőleg beborító titokzatos csillagos eget, a rejtelmes hortobágyi 
éjét a cirpelő tücsök zengzetes dalával s a huzó vadmadarak egymást 
biztató, bátorító hangjával. Feltünteti előttünk a magyar pásztoréletet 
minden megnyilatkozásában, a józan magyar gondolkozást, mintáját 
adva általa az ősi magyar népéletnek és az alföldet szerető magyar 
természetnek. És szól azon az egyszerű, csendes, elbűvölő, izgalmaktól 
ment, a legtitkosabb sejtelmet is kifejező bájos nyelven, mely az ő 
előadásának sajátja. Sugárzik belőle a mindenségtől való meghatottság,
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természet-, föld-, állat- és emberszeretet, a teremtő Isten iránt való 
hálás szeretet, alázatos tisztelet, e-hatalmas Ürnak akaratán való meg
nyugvás, aki „bir az egész földdel és minden benne élőkkel“, kinek „az 
egek beszélik és nyilván hirdetik az erejét“, akiben „bíztunk eleitől fogva“, 
aki gondot visel minden ő teremtményére.

E könyv minden magyarnak kedves, különösen a növekedő ifjú
ságnak feltétlenül szükséges olvasmánya, melyben Mühlbeck Károlyinak 
a valósághoz hű rajzai szemléltetik a körengetegből álló nagy városban 
élő ifjú magyar előtt ismeretlen, attól sohasem látott kúlgémet, kútos- 
tort, kútkávát, itató vályút, gulyát, ménest, nyájat s pásztoréletet. Aki
nek nincs alkalma vagy módja bejárni a hortobágyi pusztát, annak e könyv 
rajzokkal együtt elébe varázsolja a Hortobágyot a rajta levő élettel 
együtt. F. B.

L. V, Mansilla: A pampák utolsó vad indiánjai. Világjárók: 
utazások és kalandok. Fordította: Halász Gyula. 27 lappal, 1 térkép
pel. Franklin-Társulat. Budapest.

Észak Amerikáról, az ottani indiánokról sakat olvastunk gyermek
korunkban. Dél-Amerika indiánjait újabban állították ezek az érdek
lődés homlokterébe. Négy-öt jó munkát is találunk róluk. Steiner 
Károly műve Braziliába visz, Nordenskiöld 2 munkája az Andok 
vidékére kalauzol, Agostini pedig a Tűzföldct írja le. Mansilla műve 
azért érdekel bennünket, mert a pampák életébe világít bele. A pam
pák legnagyobb része Argentínába esik. A terület, amelyet Mansilla 
leír a rankélék földje. A rankélék az araukán-indiánok egyik törzse. 
Már csak 8000 lehetett a számuk 1875 táján.

Dél-Amerika felfedezői a XVI. században lovakat és marhákat is 
vittek magukkal Európából. Ezek az állatok elszéledtek és rohamosan 
elszaporodtak a jó legelőkön. Ezek a gazdátlan állatok csalogatták a 
pampákra az indiánokat.

Az állatbőrökkel való kereskedelem óriási arányokban fellendült 
a XVIII. században Az erópaiak a pampák hatalmas területeit bekerí
tették. Ezekben az országrésznyire terjedő karámokban megindúlt az 
állattenyésztés. A legkitűnőbb állattenyésztők a gancho-k voltak, az. 
európai apák és indián anyák fiai. Ezek a félvér indiánok valósággal mintha 
erre a férfias mesterségre születtek volna, Egész külön gaucho nyelv 
keletkezett: a spanyol nyelvnek és az indián nyelvnek sajátságos 
keveréke. Ez lesz a közvetítő nyelv az egymást nem értő indiánok és 
spanyolok között. A gauchok — névleg katholikusok. Nyelvük is, 
vallásuk is eggyé forrasztja őket. Se nem spanyolok, se nem indiánok.

A gaucho-k és az indiánok általában ellenfelek voltak, már csak 
azért is, mert érdekeik ellentétesek. Örökös volt köztük a súrlódás. 
Mindegyik magának igyekezett megkaparitani a gazdátlan nyájakat.

Ä gazdátlan marhák és lovak a művelődés térfoglalásaival egyre 
kevesbedtek a paompákon. Az indiánok előtt 2 út állott: vagy ráadják 
ők is a fejüket, mint a fehérek, a földmivelésre és állattenyésztésre, 
vagy pedig a lókötők szabad mesterségét folytatják. Kevesen fanya-
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lodtak rá a rendszeres munkára, a marhalopás, rablás jobban ínyük 
szerit való volt. Az indiánok egyre több borsot törtek a pampákon 
letelepedő birtokosok orra alá. Nemcsak marhát loptak, hanem mindent, 
ami csak kezük ügyébe került, még embereket is. Mansilla 800 fehér 
embert talált a ranhálék körmei között. Szomorú rabszolga-sorsukat 
megkapóan ismerteti könyvében.

Az argentínai kormány természetesen védekezett az indiánok 
ellen. Erőditményeket emelt a határ védelmére, azokat úgy csoporto
sította, hogy az indiánok könnyen bejöhettek a vonalon belül, de ki
menni már nem igen tudtak. Ilyen módon sikerült elfogni a zsák
mányokkal menekülő portyázókat. Büntetésük elriasztotta a többieket 
az efféle vállalkozásoktól.

Azoknak, akik nem törtek be, élelmiszereket (és pálinkát) Ígért. 
Ez a módszer jobban bevált, mint a háborúskodás. Mégis pusztultak 
az indiánok, mert egyesk folyton raboltak. Ez okozta vesztüket, leg- 
nagyobbbrészt elhullottak a harcokban, másik részük ellzülött; csak 
kevesen olvadtak be a békés polgárok közé. Szomorú sors, de a 
természetben már így van.

Kellemes olvasmány, sok tanulság rejlik benne.
Horváth Károly.

A  gyermek gondozásának és világfelfogásának fejlődése.
J. Piaget vizsgálatai. Irta : dr. Kenyeres Elemér. Budapest, 1929. 
Dunántúl Egyetemi nyomdája Pécsett. 68 lap.

Örvendetes, hogy dr. Kenyeres Elemér, a Kisdednevelés fárad
hatatlan buzgóságú szerkesztője, fenti cím alatt különlenvomatban közli 
Piaget vizsgálatairól szóló érdekes tanulmányát, mely a Magyar Tanító
képző 1929. évi számaiban jelent meg folytatólagosan. Ekképen e mű 
könnyenhozzáíérhetővé vált azok részére, akik a nevelés elméletével 
és gyakorlatával szakszerűen foglalkoznak s akik a pedagógiai és a 
vele kapcsolatos alaptudományok újabb vívmányait s eredményeit nem 
csupán figyelemmel óhajták kísérni, hanem fel is akarják használni 
nevelő és tanító munkájukban. E tanulmány egyébként méltán számot 
tarthat a gyermekeik nevelésén komolyan fáradozó művelt szülők 
érdeklődésére is. Dr. Kenyeres Elemér ezzel a művével öregbítette eddigi 
nagyértékű pedagógigiai működésével szerzett érdemeit.

A mű szerzője mindenek előtt tájékoztat Piaget irodalmi munkás
ságáról, életrajzáról, gyermektanulmányi vizsgálatairól s ezek jelentő
ségéről, vizsgálatainak módszeréről s azokról a kiváló pszichológusok
ról, pszichofizikusokról stb., kiket Piaget maga is tanítóiúl tekint. J. 
Piaget a legifjabb pedagógus tudós-gárdának tagja. 1897-ben született 
s jelenleg a neuchateli egyetem tanára s ott pszichológiát, pedagógiát 
és szociológiát ad elő ; azonkívül minden második héten előadást tart 
a genfi Rousseau-intézetben és figyelemre méltó gyermektanulmányi 
vizsgálódásokat folytat abból a célból, hogy megállapítsa, milyen a 
gyermek gondolkozásának és világfelfogásának fejlődése. Piaget, aki 
nemcsak a biológiában jártas, (biológusnak készült), hanem a filozófiá-
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ban, főképen a logikában, az ismeretelméletben és a tudománytörténet
ben is, a gyermektanulmány és pszichológia terén igen sokat köszön 
korunk ily irányú tudósainak, minők Claparéde, Bővet, Simon, Janet, 
Blondel, Baldwin, Lévy-Bruhl, Meyersen, Reymond, Lalande, kiktől az 
egyébként nagyon korán feltűnt és valósággal csodagyermeknek tekin
tett Piaget sok ösztönzést nyert. Kutatásaiban és megállapításaiban fel
használja James, Flournoy, Dewey, Dürkheim, Hall, Groos, Binet, 
Freud elméleteit s olyan magyarázatokat ad, melyek a gyermek gondol
kozásának eddigi vizsgálataiban homályosan maradt pontokat világítanak 
meg.

Kenyeres Elemér dr. azután nagyon áttekinthetően, pontokba 
foglalva mutatja be Piaget gyermektanulmányi vizsgálatainak célkitűzé
seit, módszereit és tanulságait. A gyermek gondolkozásának a Piaget- 
féle kutatással megállapított jellemző vonásain kívül jól áttekinthető 
formában értesülünk Piagetnek a gyermeki gondolkozás tartalmára 
vonatkozó megállapításairól is és végül kritikailag külön is tárgyalja 
a szerző a Piaget-féle ú. n. klinikai módszert, melynek szemléltetésére 
szolgál a mű 57—68. lapján olvssható szöveg (egy gyermeknek a 
világfelfogására jellemző kérdései és feleletei a 3—10 éves korban).

(Sopron.)
Hamar Gyula.

Bessenyei György: Tariménes utazása. Kiadta az V. kér. m. 
kir. áll. Berzsenyi Dániel reálgimn. ifjúsága. 1930.

Belül még ez olvasható: Sajtó alá rendezte az 1929—30. évi 
nyolcadik osztály. Még bentebb: Bessenyei megvalósult álmának, a 
Magyar Tud. Akadémiának ajánlja ezt a könyvet a Berzsenyi Dániel 
reálgimnázium 1929—39. évi VIII. osztálya.

Bizonyos irigykedéssel veszem kezembe ezt a 438 oldalas vaskos 
könyvet: az én megvalósult álmomat. B. e. Harsányi Istvánnal együtt 
kiadásra készítettük elő e munkát, de a kézirat, úgy látszik, a kommun 
zavaros idejében végérvényesen elveszett. S most itt van : a feltörekvő 
ifjúság nem kesereg: tenni akar, pótolni századok mulasztását. Az igaz
gató bevezető soraiból megtudjuk, hogy az 1000 példány költségét 
sikerült összehozniok s az osztály, a többi tárgy elhanyagolása nélkül, 
sajtó alá tudta készíteni (Vajthó László tanár vezetése mellett) a nagy 
munkát. Hogy a tanárnak milyen feladat ez, én, aki megpróbálkoztam 
a kiadás alá készítésével, jól tudom. Vajthó László tájékoztatást is írt 
a mű elé, melyben beszámol szempontjairól. Látszik belőle, hogy a 
pataki példány szerepét eléggé jól ismeri fel, de egy-két filológiai 
részlet elkerülte a figyelmét. Pl. meg van a regény I—II. könyve kéz
iratban a Ráday-könyvtárban is 1800-ból keltezve, úgyhogy az Íratásá
nak a korát 1800—1804-re lehet tenni. Bessenyei és Tariménes viszo
nyáról Hegedűs Géza VIII. o. tanuló ír; Tariménes irodalmát viszont 
Róth György VIII. o. tanuló állítja össze. Természetesen itt is akad 
filológiai hozzáteendő, no de nem a kritikus szemével nézzük most a 
dolgot, hanem kalapot emelünk a VIII. osztály elölt, amely megvalósí-
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tóttá azt, amit az Akadémia, a nyíregyházi Bessenyei-kör nem tudott 
megvalósítani, adta az első eredeti magyar regényt (a Dugonics Etel
kája valószínűleg nem eredeti). Tompa egyik szép helye jut eszünkbe:

Sokszor gyermek — vagy gyönge növel 
Eszközöl nagy történetet 
A kis Dávid, parittya-kövei 
Végzi, amért kiküldetett.

Ügy érezzük, ennek az osztálynak küldetése van. Ebből az osz
tályból még a nemzet-sorsát tartó csatlósok fognak kiválni. Szinte saj
náljuk, hogy nincs 9 osztály a gimnáziumban : jövőre talán Mikes kiadat
lan összes kéziratai is ki lennének adva. De ott maradt a tanár : Vajthó 
László. Bízunk benne, hogy még több csodát is fog művelni. Erre 
idézem az igazgató sorait: „E pontban a tanítás már a nevelés mes- 
gyéjén lép át, ami az iskola másik főfeladata. A jól felfogott nevelő
oktatás feladata a tanulók olyan irányítása, hogy ne elégedjék meg a 
készen kapott adathalmazzal, hanem izmosodjék az akarat tevékeny
sége is, ami már csak önálló munkában nyerhet kielégülést.“ Hála és 
elismerés illeti azokat az egyéneket is, akik megértették ez alkotni 
akaró ifjúságot s pénzbeli adományaikkal megtudták valósítani az 
ifjúság vágyát. Gulyás József.

A  pataki diákvilág anekdotakincse. Komáromi János közre
működésével szerkeszti Panka Károly II. kötet. Budapest, 1930. 223 1.

Az Anekdotakincs I. kötete méltó várakozást ébresztett a foly
tatás iránt. A volt pataki diákok budapesti köre dicséretes buzgósággal 
igyekszik összeszedni a diákélet anekdotáit. Már a III. kötet anyaga 
is együtt van. A jelen kötet ugyan nem mutatkozik olyan érdemesnek 
szemünkben, mint az első, de hisszük, hogy a III. kötet helyre pótolja 
ezt a kis színezetbeli fogyatkozást.1 így is értékes tanújele a volt 
diákok iskolaszeretelének. Gulyás J.

A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság almanachja.
II. kötet. 1930. 30 1.

A debreceni egyetem tanárai 1921 őszén tudományos társaságot 
alakítottak, mely a Tiszántúl akadémiája legyen, de tagjait az egész 
országból választották tudományos működésűk alapján. A társaság első 
almanachját 1925-ben, a másodikat 1930-ban adta ki (az 1921—25, 
1925—30. évekről). E második kötet beszámol a társaság munkájáról, 
kiadványairól, tagjairól és tisztikaráról. Egyelőre két osztálya van, mely
ben szorgos munka folyik. Az előbbi almanach szerint 1925. májusig 
az I. osztálynak 23 r. tagja volt, most 35, a II. osztálynak 17 most 
35, ami a gondos körültekintést mutatja. A tagok széket foglalnak. (Ez 
Fehér Gézánál és Papp Ferencnél hibás kelettel van a kilencedik 
lapon.) Gulyás J.

Tompa ism. lev. a Magyarság 1929. jún. 14. sz. jelent meg.
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Aranyhárfa. Vaüásos költemények gyűjteménye. Összeállította : 
dr. Halmi János. Az Országos Református Lelkészegyesület ki
adása 1929.

Az ORLE érdekes és mindenképen hasznos vállalatba kezdett: 
sorozatosan ki akarja adni az egyházi élet segédkönyveit, s ennek első 
köteteként jelent meg a címben jelzett könyv.

Aki az egyházi élet, a belmisszió körében járatos, jóltudja 
mennyiszer fennakadhat a buzgó lelkipásztor azon az egyszerű kérdé
sen is, hogy ugyan, mit is szavaltasson a jelentkező if jakkal. Volt 
ugyan nem egy ily nemű gyűjteményünk már, melyek közt legjobb a 
Kádár Gézáé, de bizooy az is elég régen jelent már meg, úgyhogy 
már igen megviselt állapotban láttam többhelyen; de a legnagyobb 
baj az, hogy azóta igen nagyot haladt az irodalom, sok értékes 
drága gyöngye született a vallásos költészet terén is, amelyeket abban 
hiába keresünk. Ebből a szempontból is örömmel üdvözölhetjük az uj 
válogatást, melyet a jónevü Halmi János dr., gyömrői lelkipásztor 
végzett széles körültekintéssel, amint azt a könyv terjedelme is első 
pillanatra elárulja. 392 oldal, nagy nyolcadrét alakban : nem kis dolog. 
Pedig a legtöbb lapon kéthasábos a nyomás. Szép, jellegzetes a kötése, 
ami könnyen felismerhetővé teszi a parokhialis könyvtárakban, de 
annál rosszab a papírja. Ilyen vandalizmust nem lett volna szabad 
elkövetni a Sylvester-nyomdának, sem a vállalkozóknak. Hiszen az 
ORLE égisze alatt azon frissiben többszáz vagy talán ezer példánya is 
elhelyeződött ennek a könyvnek, azonkívül igen kelendő közszükség
leti cikknek ígérkezik, egységára meg szinte példátlanul magas (15'30 
pengőért szereztük be kedvezményesen ifjúsági könyvtárunknak!) 
szerzői díjakra sem igen költöttek, ami kitűnik abból, hogy egyes, 
lekötött műveknek csak a címét közük, alájegyezve, hogy a költemény 
közlését a kiadó cég nem engedélyezte". Ily módon Arany János alig 
jut szóhoz a gyűjteményekben. Nagy költők kevesebb figyelemben 
részesülnek, mint az egyházi élet apróbb, szorgalmasabb munkásai. 
Több idealizmust legalább egyházi jellegű munkában 1 Még jótékony 
célnak sem használ a túl magas ár 1

Ami most már a tartalmát illeti, elismeréssel kell lenni a gyűjtés 
munkája iránt. Akármelyik eddigi gyűjteménynél gazdagabb: mintegy 
600 költeményt ölel fel, jó gyakorlati csoportosításban : I. Az Atya II. 
Az Ur Jézus. III, Szentlélek. IV. Biblia V. Patriarchák—Próféták. VI. 
Az apostolok és munkatársaik. VII. Az első századok. VIII. Reformáció. 
IX. A reformáció Magyarországon. X. Az egyházi év. XI. Vihar és 
Csendesség. XII. Szeretet. XIV. Természet temploma, XV. Ifjúság. XVI. 
Allegóriák. XVII Keresztyén családi élet. XVIII. Keresztyén egyházi 
élet. XIX. E földi hon. XX. Misszió. XXL Halál és örökélet. XXII. 
Mosolygó igazság. XXIII. Apró népek versikéi. — Látható, csaknem 
minden alkalomra találunk benne többé-kevésbbé megfelelő költeményt. 
Ha jobbak és különösen újszerűbbek nincsenek: nem éppen a szer
kesztőn múlik. Itt mutatkozott meg, hogy mennyire — hogy a leg
finomabb szót használjam — tartózkodó a magyar, vallásos érzelmei
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kibeszélésében. Szinte pogányságnak mondhatná, aki a magyar lelket 
nem ismeri, hogy nagy költőink lantján alig pendűl meg a vallásos húr, 
s inkább a hivatalosak, papok, papnék zengik ma a magasságok éne
két. Idők jele ? .. . Intőjel egyben nevelésünknek is !

(Nagykörös).
Dr. Törös László.

Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. Egy túsz naplójából. 
Csurgó.

Egy abból az ezerből, akiket a szovjet az elítélt magyar nép
biztosokért a sok ezer rabmagyar közül kiválogatott, hogy külön is 
megszenvedjenek az ottani és itthoni külön belső háborúságért. Egy a 
sok ezerből, akiket a végzet a csatasorból messze Szibéria kellős 
közepére sodort s onnan hosszú keserves rabság után kit erre, kit 
arra hajíntott, ha sírba nem lökött.

Bodó Jenőt jó csillaga végül is haza vezérelte. Ifjúsága, az élet 
sokat Ígérő tavasza ott maradt a színes remények nagy temetőjében. 
Huszonkét esztendőt vitt ki oda, majd harmincat hozott vissza. A hét 
és félévi raboskodásból az utolsó harmad emlékeit gyűjtötte össze s 
adta közre a fenti cím alatt. Az utolsó harmadét, amelynek elején 
száz felől leselkedő halál torkából megmentve életét felcsillani látta a 
szabadúlás reményét, De a remény csalóka volt, Míg a nagy tömeg 
útja biztos volt haza felé, nékik az ezernek, ezután kezdődött az 
igazi megpróbáltatás. Mert tisztek voltak. Mert magyar tisztek voltak. 
Egyéb bűnök ugyanis nem volt.

Egy hadi fogolynak a láthatára nagyon szűkre van szabva ; de 
aki nyitott szemmel szokott járni az életben, kicsiből is sokat meglát, 
sokat átél s szelleme fénycsávájával világot tud vetni felszín alatt 
bújkáló, napvilágra nem kívánkozó jelenségekre is. Bodó Jenő nem 
felfedező, nem aprólékos kritikával dolgozó történész. Munkája egy
szerű tükörnek készült, mely bepillantást enged egy csüggedetlen 
reménytől fűtött, ezer veszély, ezer áruló közepette haza, mindig csak 
haza vágyódó magyar hadifogoly leikébe. Hej de sokan táplálták ezt 
a sóvár reményt — hiába! De sok magyar könny, de sok irtatlan 
magyar vér teszi kövérré a titokzatos, messze Szibéria földét!

Bodó Jenő ama szerencsés kivételek közé tartozik, aki élményei
ről be is tud számolni. S ez a beszámoló az első sortól az utolsóig 
izgatóan érdekes olvasmány annak is, aki csak hírből ismeri a hadi
fogságot, még inkább annak, aki maga is átszenvedte. Nincs e kis 
műben semmi nyoma az érzelgősségnek, hatásvadászatnak. Józan, reális, 
szívós magyar élni akarás érzik ki minden szavából. Ez tartja benne 
a lelket, ez ad erőt a küzdelmekben, ez menti meg a halálos beteg
ség ölelésétől, ez ad tanácsot a szökésben, ez edzi hozzá a legdurvább 
munkához, ez óvja meg az eltántorodástól. Ennek az erőnek a forrása 
az erkölcsi tőke, amelyet csak az igazi intelligencia biztosíthat.

Ezt a nagy erkölcsi tartalékot Bodó Jenő református középiskolá
ban kezdte gyűjteni; abban az iskolában, melynek most tanára. Büszke
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lehet rá az iskola, mely gyermek — ifjú lépéseit egyengette; büszkék 
lehetünk rá mi református kartársai is. Müvének első kiadását a jó 
ismerősök szétkapkodták. Érdemes lenne hozzáférhetővé tenni a nagy 
közönségnek s az érettebb tanuló ifjúságnak is. Hadd lássák és hadd 
olvassák ; mert nemcsak izgatóan érdekes, hanem minden igénytelensége 
mellett rendkívül tanulságos olvasmány is.

(Mezőtúr.)
Varga Gábor.

Belföldi lapszemle.
A Néptanítók Lapja 1930. junius 15-iki száma vezető helyen 

közli a M. P. T. ünnepi ülését Fináczy Ernő egyetemi tanár 70-ik 
születésnapja alkalmából, kivált Kornis elnök üdvözletét és az ősz 
mester válaszát. Körösi H. „Az iskolaügy célszerű átalakítása címen" 
ismerteti Paulsen német pedagógusnak egyik müvét, mely javaslatokat 
tartalmaz arra nézve, mikép lehet a népiskolát mai különálló helyze
téből kiemelni és a művelődési organizmusokba szervesen beilleszteni. 
A jul. 3-ik szám vezércikke a kultuszminiszter 8 éves működését 
méltatja. Kornis Gy. az amerikai szabadoktatást ismerteti, Kari János 
pedig a földrajz helyzetét az európai középiskolákban. Benisch A. 
nagyobb cikksorozatot kezd elemi népoktatásunk 1919 óta történt fej
lődéséről. Egy további cikk az elhunyt nagyérdemű publicistát, Jancsó 
Bendeket parentálja el. A jul. 16-ki számban tovább folynak Kornis 
Gy., Benisch A. és Kari János cikkei: Körösi H. „Tanulók minősítése 
és osztályozása új módszerek alapján" c. cikkeiben ismerteti Hans 
Handl osztrák tanfelügyelő javaslatait, melyekkel a számjegyekkel 
való minősítést meg akarja szüntetni. Azt kívánja, hogy a gyermeket 
az iskolában egész emberként kezeljék és egyéniségére jellemző tulaj
donságainak megállapítása révén bírálják el. Az összbenyomás egy álta
lános ítéletben nyerjen kifejezést, melyben a gyermekeket különösen 
jellemző rész pozitív formában nyilatkozik meg, úgyhogy abból út
mutatást lehet kapni a további nevelési és oktatási rendszabályokat 
illetőleg. A gyermek teljesítményeire vonatkozó összefoglaló bírálat 
ehhez az iskolai év végén csatoltatik, mely ki mondja, hogy alkalmas-e 
a továbbhaladásra?

Az Evang. Népiskola 1930. júniusi számának első cikke a 
soproni felső egyházmegyei tanítóegyesület ünnepi daklarációját közli az 
augsburgi hitvallás megalkotásának 400 éves jubileuma alkalmából. Ezt 
követi Rozsondai Károly előadása Tanterv és gyermektanulmánycímen, 
melyben kimutatja, hogy a gyermektanulmány mennyire átalakította a 
tanító munkáját.

A Teológiai Szemle 1930. 1—3 számában Klein Gáspár terje
delmes értekezését találjuk: „Az állami protestáns egyetem eszméje a



34 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

Habsburgok alatt a XVIII. és XIX. században“ címen. A tanulmány 
a bécsi levéltárak anyagát használja fel (a másodrendű források kö
zül e sorok írójának kutatásait szerző nem látszik ismerni!) és eleven 
képet rajzol meg e törekvésről Mária Terézia korától a bécsi prot. 
teológiai fakultás felállításáig. (1821). A befejezésben megállapítja, hogy 
Mária Terézia a protestánsok részére Erdélyben akart teljes egyetemet 
felállítani, II. József vegyes egyetemet akart, majd mindössze prot. teo
lógiai fakultásról esik szó, melyet maguk a protestánsok sürgetnek. 
Ezt végre megvalósítja I. Ferenc Bécsben, teol. tanintézet formájában, 
úgyhogy az tulajdonképen a magyar és erdélyi protestánsok ellen irá
nyult, akik nem is tudtak vele megbarátkozni. Az intézet protestáns 
volt, de a reformátusok elmaradása miatt tulajdonképen ev. tanintézet, 
amint 1850-ben tényleg ev. teológiai fakultássá lett. Tankó B. „A 
világnézet" sokat vitatott problémájáról értekezik, Elemzi a szó értel
mét, rámutat a világnézet megalkotásának 2 alaptevékenységére (hit 
és értelem), ismerteti a főbb világnézeti típusokat és végre arra a 
kérdésre felel, milyen értelemben világnézetképző hatalom akeresztyénség?

A Magyar Pedagógia 1930 március—április száma teljességgel 
Fináczy Ernőnek van szentelve. Br. Wlassics Gy. Berzeviczy A. 
Lukács Gy. Jankovich B. Gr. Klebesberg Kúnó, Werner Adolf, 
Gyomlay Gy. megemlékezései után méltatják sokoldalú munkásságá
nak egyes ágait. Kornis Gy. Suppán V. (mint hivatalnokot), Kispesti I. 
(a katedrán), Prohászka L. (mint tanárt), f  Bozóky E. az O. K. 
Tanácsban, Mosdóssy I. mint a M. P. T. elnökét, Huszti J. mint 
klasszikus filológust, Waldapfel J. mint a pedagógiai tudomány művelőjét, 
Gyulai Á. mint írót. Nagy J. B. végül összeállította hatalmas irodalmi 
munkásságának jegyzékét. — A máj.—jun. szám folytatólagosan közli 
Comenius sárospataki beköszöntőjét, Gulyás József fordításában. Sup
pán V. pedig a felső kereskedelmi iskolák problémájáról ír. Cikke kemény 
kritikája a legutolsó tantervnek és általában sok javítani valót lát az 
iskolák mai tanulmányi rendjében.

A Debreceni Prot. Lap 1930 jul. 19-ki vezércikkében Révész 
I. méltatja a négyszázéves ágostai hitvallást és a következő minden
kitől megszívlelhető reflexiót fűzi hozzá h, Mai oekumenikus szomjúság
tól áthatott korunkban különösen nagy intelem ez arra (t. i., hogy 
a hitvallás békülékenysége semmi eredménnyel sem járt), hogy az ev. 
protestáns keresztyének bármely más tágabb körű irénikus gondolatot — 
akár Rómával akár a keleti kereszlyénséggel szemben, csak azután 
kezdhetnek ápolni a gyümölcsözés valamelyes reményében, miután már 
maguk között mindent megtettek a minél teljesebb gondolati és gyakor
lati egységrejutásért. Ahogyan az ágostai és a helvét hitvallás szíve 
együtt dobban legalább is a hit által kegyelemből való megigazúlás 
alapvető reformátori felismerésében, úgy kell ebben a hívek szívének 
is minden részleteltérés mellett együtt dobbannia.“

„A jövő útjain“ 1930 április—júniusi füzetében Rotten E. és 
Kari Vilker Világnézet és uj nevelés címen kifejtik, hogy az új neve
lésnek nincsen szüksége világnézetre felekezeti, vagy pártpolitikai
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értelemben s nincs szüksége filozófiai rendszerre dogmatikus értelemben. 
De nincsen oly kuiturvallás vagy világszemlélet, mely amenyiben az 
emberiség szolgálatában áll, ne engedhetne teret az uj nevelői maga
tartásnak. Öregek és fiatalok c. cikkében Madzsar Alice megállapítja, 
hogy nem tudtuk rányomni a magunk bélyegét az utánunk jövő nemze
dékre és ez az ő szerencséje, mert különben nehezebben tudna a 
mába belehelyezkedni (?) Nem az ifjúság van válságban, hanem mi 
vagyunk, akik nem tudunk ebbe az uj világfolyásba beleilleszkedni.
A következő cikkek is a mai ifjúsággal foglalkoznak: Ifjúságunk 
antónómikus törekvései a jövő szolgálatában (Karácsony S). Hogyan 
szerkesztődül „A Mi Lapunk“ ? (Fenyves Pál.) A magyar egyetemi és 
főiskolai hallgatók országos szövetségének tevékenysége és céljai. 
(Masirevích Gy.) A Kolozsvár—Szegedi Bethlen Gábor Kör (Buday Gy.) 
Ifjúsági mozgalmak Debrecenben (Tóth Endre). A szociálist a fiatal
munkás mozgalom (Száva I.) Erdélyi fiatalok (Biró S.) A regősökről 
(Aradi Zs.) További szemelyények a „Vetésből," a felvidéki ifjúság lapjából.

Ide csatoljuk a miskolci jogászifjuság kiadványát a „Kötöröt.“ 
(1930.), melyet a trianoni menekülés 10 éves fordulójára adtak ki. Az 
első cikk (Egy-két jó tanács) Nagy Emil tollából való. Azt fejtegeti 
benne, hogy a magyar ifjúság tanuljon nyelveket, hogy idegen országok
ban tudjon elhelyezkedni. A jogászok számára pedig egy bizonyos fokú 
kereskedelmi és gazdasági képzettség elengedhetetlen. Szakítani kell 
azzal az előítélettel, hogy a testi munka szégyen és nem való úrnak. 
Ha a magyar ifjúság nyílt homlokkal, tanult fejjel, magas kulturlélek- 
kel s a mellett sportban és testi munkában kifejlett izmokkal megy 
elébe az életnek, fajunkra még szép jövő várhat. Egy cikk (A magyar 
ifjúság útja 1919—1920) felpanaszolja, hogy az összeomlás óta neki
lendült magyar diákmozgalmakban sok az utánzás. A magyar öncélú- 
ság megérzése és kívánása hiányzik belőle. Az akciót nem a magyar 
gond, a specifikus bajainkon való segíteni vágyás sugallja. Ezek nem 
egyszer külföldi rendőri krónikák gondosan kidolgozott másolatai 
csupán. A következő cikk (A magyar intelligencia és a dolgozó töme
gek,) nagyon helyesen emeli ki, hogy nem lehet semmiféle harc a magyar 
intelligencia és a dolgozó tömegek közt. Bátor, becsületes szándékot 

.eláruló (Az ifjúság új útja) c. cikk is, abból indul ki, hogy a társadalmi 
kérdésekkel foglalkozó mai embernek választania k e ll: beállni abba a 
táborba, amely egyedüli védelmezője az egész mai társadalmi rendszer
nek, vagy elszakadni a konvencióktól és rátérni arra az útra, amelyen 
csakis szembe lehet haladni a mai rendszerrel. Az ifjúság mozgalma 
nem lehet speciális ifjúsági mozgalom, hanem egyik része a magyarság 
nagy tömegekre épített mozgalmának. Az ifjúsági harcok célja nem 
lehet egy-egy jobh állás elnyerése, hanem az egész rendszer megváltoz
tatása. Két cikk a tanszabadság sérelmei és a numerus clausus problé
máját világítja meg. Az ifjúság és a munkásság c. cikk szintén hang
súlyozza, hogy a magyar munkásosztálynak és az ifjúságnak találkíte- 
nia kell és így a Széchenyi és Kossuth demokráciája eltüntethetí^Vr 
közöttünk fennálló ellentéteket.
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Az egyetemi reform elé c. cikk írója azt fejtegeti, hogy ma 
nincsen meg az 1848-ban kimondott tanítás és tanulás szabadsága a 
főiskolákon. A tanuló — úgymond — akkor szabad, ha a főiskolákon 
mindenki korlátozás nélkül felvehető, ha a tandíj neve is kitörölhető 
lesz a szótárból (ez utópia!), ha a diákjóléti intézmények mindenki 
által megközelíthetők lesznek és ha az egyetem autonom lesz. Csak 
az érdekesebb cikkekre utaltunk, de az egész füzet, bár — egyes 
túlzások ellenére, — megérdemli a komoly figyelmet, mint a mai ifjúság 
egyik józan és cselekedni akaró csoportjának a színvallása.

A Religió 1930 II. füzetének érdekesebb cikkei Gnosztikus 
újszövetségi apokrif iratok teológiája. (Pataky A.) Az erkölcsiség mi
volta és szabálya Aquinói Sz. Tamás szerint (Ibrányi F.) Lourdes és az 
orvos tudomány (Bochkor A.) E cikk konklúziója, hogy a lourdesi 
csodás gyógyulások csakis két feltétel alatt lehetségesek, 1) hogy a 
természet rendjében érvényesülő másodlagos okok felett uralkodó 
legfőbb személyes lény létezik és 2) hogy a természettörvények nem 
metafizikai absolut érvényességüek, hanem csupán fizikai szükségszerű
séggel rendelkeznek. Tanulságos Mészáros L. értekezése is Kant és 
Aquinói Sz. Tamás ismeretelméleteinek össze- hasonlítása.

A Magyar Gyógypedagógia 1930. évi 5—6 számában Purébl 
Győző az iskolaköteles gyermek védelméről ír. Michels Fülöp Beszéd
pedagógia címen két nyelven megírt munkájának tartalmi kivonatát adja.

Az O. Polgári Iskolai Tanáregyesűleti Közlöny. 1930 júniusi 
számában Havas I. Fináczy E. érdemeit méltatja. Várady I. a Hitel 
pedagógiájáról ír. Koller István pedig Komjáthy Jenőről, kit mint filo
zófiai költőt méltat.

Szelényi Ödön.

Megjegyzések. 1
1. Negyven esztendő. Nem egy olyan tanférfiút ünnepiünk itt, 

aki negyven éve eszi a tanítás barna kenyerét, hanem azt a tanárt, 
aki a kormány új törvénytervezete szerint negyven évig fogja enni a 
nagyobbra semmiképpen nem növő karéj kenyeret. Mert a kormányhoz 
közel álló lap (8 órai újság VIII. 5.) szerint Wekerle pénzügyminiszter 
ősszel törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, mely a főiskolai 
tisztviselők szolgálati idejét is 35-ről 40-re fogja felemelni.

Nem mondjuk mi azt, hogy a koldus magyar állam megenged
heti magának azt a fényűzést, hogy munkabíró embereket, kitűnő szak
férfiakat 35 év után tud nélkülözni. Mégis meg kell állnunk egy-két 
pillanatra ennél a fénynél, ha az igaz lesz.

Mi tanárok, már azt is nagy sérelemnek vettük, hogy a 30 
szolgálati évet felemelték 35-re, (később még azok számára is és meg
kérdezésük nélkül, akik a 30-at választották). Korpótlékunkat sem
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adták vissza, jóllehet egyes kategóriák számára éppen most rendezik, 
s ép a korpótlék beállításával, a fizetést. A szent egyöntetűség úgy 
látszik csak a szolgálati években van meg, de nem a fizetésben. Azt 
sem mondjuk, hogy a helyettes tanári fizetésért nem lehet olyan lel
kesen magyarázni a hármas szabályt, mint pl. kúriai bírói fizetésért.

Itt csak annyit konstatálunk, hogy a 40 határidő sok.
Legdrágább kincsünk a jövő Magyarország, a gyermek, akit nagy 

feladatok megoldására kell előkészíteni. Le kell szállni hozzá, fokoza
tosan felemelni. Meg kell érteni, ami nagyon nehéz, amint ezt a Ma
gyar Szemle cikkei is bizonyítják. Más a harmincas években, más a 
negyvenes években járó emberek világnézete, mentalitása, és sokszor 
ők sem értik meg egymást. Hogy értené meg akkor a negyvenedik 
évében tanító tanár a ifjúság gondolkozását.

E talán paradoxonnak látszó igazságot egy-két példa meg fogja 
világosítani. Gyulai Pált többször nógatták (sőt, ha jól emlékszem, 
Ábrányi Emil versben is felszólította) hogy szóljon hozzá a fiatalok 
(Ady s társai) költészetéhez, mondjon róluk kritikát. Az öreg úr hall
gatott. Végre egyszer egy újságírónak adott interjúban ezt mondotta: 
„Nem értem én már ezeket a fiatalokat. Más világ az ő világuk!“

Néhány héttel ezelőtt egy jó nevű írónk (talán Bállá Ignác) egyik 
napilapunkban cikket irt a fiáról. Elmondta, hogy őt a fiától egy világ 
választja el. Hiába magyaráz neki erröl-arról, a fiú siet, csak a sport, 
a versenyeredmények, a film, a repülés, az autó érdekli.

Ha egy apa így áll a fiával szemben, akkor egy tanár, aki 
évről évre változó diáksereget kap, akinek évről-évre át kell alakulni, 
hozzá kell idomulni a tanulósághoz, még nagyobb feladat előtt áll s 
pályája utolsó lustrumán ott fog állani, hogy lelke el fogja veszíteni a 
rugékonyságát, az átalakulási képességét s lesz olyan öreg tanár, 
amilyent Móricz Zsigmond állít elénk a „Légy jó mindhalálig“ című 
színműben, aki örömmel kiált fel: „Hál’ Istennek, nincs órám!“ Az 
ilyen tanár fáradt, unalmas lesz a növendéksereg előtt. Mert az ilyen 
tanár előtt nem élettelen akták, hanem eleven, néha túleleven ember- 
palánták ülnek.

Azt sem hozzuk fel, hogy az ifjú nemzedék így nem tud elhelyez
kedni. Azt sem említjük, hogy ez újabb illetményrendezéssel jár. Arról 
sem beszélünk, hogy akkor nem az ifjak, hanem az öregek részére kell 
tanfolyamokat rendezni, melyeken az újabb pedagógiai vívmányokról 
beszéljenek előttük. Itt csak annyit szögezünk le már jóeleve, hogy ez 
semmi esetre sem lesz pedagógiai vívmány: csekély kivétellel fáradt, 
unott emberek lesznek a kathedrán. Csak egy vigasztaló van e dolog
ban, de ez szomorú vigasztalás, olyan mint a Pókainé fiának adott 
kegyetlen kegyelem: nagyon kevés percent éri el ezt az időt. A statisz
tika adhatna erre feleletet, de a mai nehéz, idegölő, robbanó s folyton 
újat hozó élet megcsufolja a statisztika jóslását is. Aki az elmenőket 
is figyeli, konstatálja, hogy „itt is egy név, ott is egy név, hányat el
visz minden egy év!“

Az ifjúságot, az iskolát büntetjük tehát, ha a tanárság szolgálati
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idejét még feljebb emeljük. Mert reális számítás szerint egy tanár 
25—26 éve előtt nem kezdi meg a szolgálatát (főleg, ha ambiciózus és 
külföldre is megy a kollégiumokba). Ha ehhez negyven esztendőt adunk, 
65—66 év jönne ki. Nem utalok most a bibliai hetven esztendőre, 
csak a magyar paraszt közmondására: „60 felé — hazafelé.“

Az ifjúságot büntetjük, ha a tanárt 35 évnél is tovább dolgoz
tatjuk. Gulyás József.

2. Diáksereg. Tanügyi lap számára nem lesz érdektelen meg
tudni, mennyi diák tanul csonka országunkban. Az 1928—29. iskolai 
évben 1,066.000 elemista, 72.000 polgárista, 60.000 középiskolás s 
12.000 egyetemi (9560 tudományegyetemi, 1210 közgazdasági fakultási, 
1497 műegyetemi) hallgató forgatta a könyvet. (A tanítóképzők s az 
akadémiák [jogi, teológiai, erdészeti, kereskedelmi, bányászati, gazda
sági, akadémiák, Ludovika s a Zrínyi Miklós akadémia még ezenkívül 
szerepel.)

3. Az igazgatói cím. Sajátságos tünetet látunk ma. Az igaz
gatói címet oly gyakran alkalmazzák (sokszor egész fiatal emberek 
szerepelnek, mint igazgatók, pl. a bankokban, vállalatokban, gyáraknál, 
részvénytársaságoknál, a Hangyánál stb.), hogy a 25 szolgálati év 
után adományozott „c. igazgatói“ kinevezés kezd az értékéből veszíteni. 
Pedig a felekezeti iskoláknál az állam kínos aggodalommal vigyázott 
arra, hogy igazgatói címmel csak az állandó igazgatót tüntette ki, 
a többinek a neve: igazgató-tanár volt. A kommunisták törölték az 
igazgatói címet s helyette a „vezető tanító“ címet hozták be. Most 
annyiféle igazgató van a társadalmi életben, hogy a tanárt „főigazgatói“ 
címmel fogják mihamar kitüntetni, megkülönböztetés okáért. Bár a fő
igazgatói cím is kezd elharapózni egyéb téren is (Pl. van elmeügyi 
főigazgatói cím is). Újabban az egyházkerületek is kezdenek címeket 
adományozni, pl. méltóságos igazgatói, főtiszteletű címet. A  bíróság leg
utóbb kérte, hogy a táblai és kúriai bírói címet csak a táblánál és a 
kúriánál működő bírák kapják s ne legyen egy eldugott járásbíróság 
vezetője pl. táblai (pláne kúriai) bírói rangban. Eszünkbe jut Damjanich 
mondása vörössipkásaihoz: „Megérdemelnétek, hogy mindnyájatokat 
tisztté tegyelek, de hol lenne akkor az én két zászlóaljam 7“ Gulyás J.

Egyházi és iskolai hírek.

j Dr. Czebe Gyula (1887—1930). j
Ősi élettapasztalati tény: „Békében a fiák temetik el apáikat, háborúban az 

apák fiaikat.“ Nem kevésbé természeti rend szerint van, amikor a tanítvány „pa- 
rentálja“ el tanárját és nem tanár a tanítványát. Mégis, mégis, felsőbb égi végzésből,
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nekem a megboldogult iránt atyai barátsággal viseltető öreg tanárnak jutott szomorú 
osztályrészül a kegyeletes kötelesség, hogy „laudatio funebrist“, dicséretet mondjak 
egy minden dicséretre méltó férfiú fölött, aki ifjonta a szülei ház, iskola büszkesége, 
édes dicsekvése volt, majd idők múltával a tudományos világnak itthon és magyar 
hazánk szűk határain túl számottevő értéke, dísze, végül, fájdalom, áldatlan köz
életi viszonyaink, a leroskasztó életküzdelmek s idegőrlő gondok tragikus áldozatja lön...

*Czebe Gyula 1887-ben született Mezőtúron református ősnemes birtokos 
családból. A gimnáziumot szülővárosában végezte. Latin-görög szakos tanári pályára 
a budapesti tud. egyetem bölcsészettudományi karán készült elő. Tanulmányai 
idején az „Eötvös-kollégium" tagja volt. Negyedéves hallgató korában a klassz, filol. 
pályatétel megoldásával díjat nyert, ugyanakkor a filol. szeminárium széniori 
tisztségét viselte; amely kitüntető megkülönböztetés, az előbbi körülménnyel együtt 
jövőbeli elhivatottsága és tanulmányi irányvélasztása döntő tényezőjéül tekinthető.

A kettőhöz járult harmadiknak egy mindeniknél fontosabb mozzanat: a szak
tanári ráhatás. Ennek élénk tudatában sorolja fel napló jegyzetei közt elismerő 
meleg szavakkal, mindazon vezető férfiak nevét, akik akár előadásaik tartalmával, 
szellemével, akár jellemök s egyéniségük varázsával reá közvetlen s egyhamar el 
nem múló befolyást gyakoroltak.• **

Az abszolutórium megszerzése után egyelőre nem sietett tanári szolgálatot 
vállalni, inkább minden lekötöttség nélkül, szabadon, a jövendő foglalatosság gon
dolatától vezérelve folytatta egyre szélesedő mezőkön tudományos szakismeretének 
gyarapítását. Időközben a Vay grófi család egy szépreményű ifjú tagjának érettségi 
előkészítését vállalta s vele időzött kint hónapokig Berlinben. Majd megválva tőle, 
elnyerte „summa cum laude“ a bölcsészeti doktorátust (1908), csakhamar a tanári 
oklevelet, ezután meg katonai szolgálatot teljesített Bécsben s mindezek elmúltával 
állami és ref. egyházkerületi ösztöndíj élvezetében két kerek esztendeig időzött 
külföldön mélyenjáró szaktanulmányoknak szentelve ereje javát.

Mintha egy előtte lebegő szellemi táblán untalan olvasná a magyar tudomá
nyosság mezején kijelölt munkakörét, oda-hivatottságát és sikereit, de bizonnyal 
nem a reá várakozó tragikus életsorsot.

Az 1910—11. évet Berlin és München egyetemein, a rákövetkezőt Athénben 
töltötte; ugyanakkor beutazta Görögország jó nagy részét s végül Konstantinápolyi 
látogatta meg. Tapasztalatok s új ismeretek bőségével gazdagon tért haza 1912 
őszén Budapestre, ahol a szerb Tökölianumban nyert prefektusi állást s egyidejűleg 
a tanárképző intézet gyakorló főgimnáziumában gyakorló — az Országos Nőképző 
Egyesület leányközépiskolájában pedig óraadó tanár lett.

Ez idő tájt esik dr. Darkó Jenővel, a debreceni egy. tudós tanárával kötött 
ismerettsége, amely viszony bizonyára váratlan fordulatot idéz elő a fiatal budapesti 
tanár sorsában, ha új mentorénak baráti jóindulattal adott tanácsa pár hónappal 
elébb érkezik hozzá, váltig arra sarkalva, vállaljon gimnáziumi tanárságot a kollé
giumnál. Hiszen e szolgálatra őt némely korábbi hivatalos intézkedések, mint 
fentebb jeleztük, úgyszólván eleve eljegyezték, lefoglalták. Min, min nem múlt, 
sajnos, a jóbarát önzetlen szándéka meghiúsult. Czebe Gyula nem lett debreceni 
tanár.

„1914 augusztus 27 óta állami középiskola rendes tanára vagyok és szolgálat

• K jelen kis emlékezés egy külön nagyobb életrajznak rövid kivonata.
** L. bővebbet a külön életrajzban.
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tételre a gyakorló főgimnáziumhoz osztottak be“ — jegyzi föl el nem titkolható 
örömérzéssel naplójában . . .

Már rég megindult s biztató, élénk ütemben folyó tudományos munkássága 
eleinte a hellenistikus és római korbeli görögség területén mozgott. Ilyen többek 
közt „Az athéni társadalom Alkiphron leveleiben“ c. tanulmánya; 1910-től kezdve 
azonban állandóan a közép- és újkori görögség irodalma területén végez önálló 
kutatásokat, különös tekintettel mindig a magyar vonatkozásokra. Ezek közül való 
régibb dolgozatai (válogatva az ide nem iktatható sok közül): „A veszprémvölgyi ok
levél görögnyelvű alapitó levele“, a „Hazatérő férj“ és a „Rezervát eskűs tisztasági 
próba motívumai Achilles Tatiosnál“, a „Halotti beszéd és könyörgés“, „Ungria helynév 
Beotiában a középkorban“, „VIII. Paleologos Mihály ifjúkori hütlenségi pőre“, „Ada
lékok Paraspondylos Zotikos életviszonyaihoz és a várnai csatáról szóló költeményéhez“, 
.,Egy bizánci lovagtorna ekphrasisa."

Eredményes, önálló kutatásainak elismerését mutatja a Philol. Társaságnál 
elért választmányi, szótárszerkesztő bizottsági tagsága, másodtitkári, hely. szerkesz
tői tisztsége. Később a Magyar Tud. Akadémia klassz, fii. bizottságának segédtagja. 
Majd 1917-ben a budapesti egyetem bölcsészettud. kara „A közép és az új görög 
filológia“ c. tárgykörből egyet, magántanárrá képesíti s ő e minőségben előadásait 
1917—18-ban „Bizánci-magyar érintkezések emlékei és forrásai“ c. heti 2 órás 
kollégiummal kezdette meg. A tanács-kormány pedig 1919 tavaszán rendes tanárrá 
léptette elő.**

Sajnos! ez volt az a bűvös Pandóra-szelence, amelyből minden baj és veszedelem 
kiáradt reá, az egy jó reménységen kívül. Ha engedett a baráti, kartársi unszo
lásának, ha hiúság, elhamarkodás sugalta e tettében, nem bűn volt az részéről, 
hanem szerinte „sokkal nagyobb valami: ,,talleyrandi hiba“ . . .

Mennyire nem állott vele arányban az 1920. február 4-én Haller miniszter 
által hozott ítélet, amely mindennemű tanári állásától megfosztotta, kitetszik onnan, 
hogy a későbbi revíziós ítélet azt megváltoztatva a 111. fokú büntetést 11. fokra 
(pénzbírság) enyhítette.

Életének e nevezetes, sorsdöntő fordulata óta teljesen félrevonulva kenyér
kereső foglalkozások (magánórák, fordítgatás) közt és tudományos kutatásainak élt. 
A magyar őstörténelemre vonatkozó tanulmányaiból egyrész a „Körösi Csorna 
Archivum“-ában jelent meg, a magyarországi bizánci jellegű közleményeket pedig 
külföldi szakfolyóiratokban rendszeresen ismertette. Grézi, berlini, müncheni, athéni 
byzantinologusokkal állandó összeköttetést tartott fenn, mintegy a tudományos dip
lomácia megbízottja s „accreditált képviselője.“ Nehéz életgondjai s küzdelmei 
kőzepett, ha máskor nem, az éjnek nyugalomtól elvont óráiban, Írogatta ezentúl 
tartalmas cikkeit a különböző lapok, folyóiratok számára, bár korántsem a régi 
friss erővel, munkakedvvel, amit sajnálatos magánviszonyai eléggé magyaráznak. 
De azért bízik és küzd hősi lélekkel, becsülettel. Érdekes cikket ír olykor-olykor a 
Magyar Nyelvőr részére, amilyen p. o, De filio ducis Leonis, „A magyar név eredete“. 
A Munkács B. emléklszámban „A magyarok 922. évi kalandozásáról“ tájékoztat. A 
Giesswein alapította Aurora, Görögországról, a gör. szabadságharcról szóló dolgo
zatait közli. A Gzakó-féle Független Szemle könyvismertetéseit hozza. Benedek Iro
dalmi Lexikonba egy csomó különféle görög tárgyú cikkecskét iktat be hasábjain,

• A teljes sorozatot 1. a kiilön életrajzban.
"* Késztetésen beszámol róla a külön élet-rajz. Ii. ott.
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a legterjedelmesebb, önálló, hatalmas tanulmányszámba megy köztük a „Görög 
irodalom“ c. fejezet. Sok cikkje olvasható elszórtan a Szinészeti Lexikon és Zenei 
Lexikon köteteiben, mind görög tárgyról. Szerkeszti a Mit olvassunk c. könyvismert, 
füzetet, a könyvkiadók és könyvkereskedők Korvina-ját. Hozzáfogott az Aristotelesi 
Poétika új fordításához; megkezdte „A bizánci művelődés'' c. munkáját. Félbe maradt 
„Brion Attila élete" c. mü fordítása. Közöl Hoffman-féle novellát németül, a Lantos 
kétnyelvű gyűjteményében. Napilapokban is ráér néha cikkezni. A Budapesti Hírlap 
pl. egy érdekes című ismertetését közli: „Bolgárhős, akit egy magyar tudós adott a 
bolgárságnak“ (t. i. Fehér Géza). Alkalmi előadásokra szintén tudott időt szakítani, 
hol itt, hol ott (Szakszervezeti tanács, La Fantaine Társ., Magyarnéptanulmányi 
Társulat.). Sőt a bizantinisták második világkongresszusén felolvas németül: Studien 
zum Hochverrath des M. Paläologus im Jahre 1252. címen. Egy bizánci verses 
regény új kiadását tervezi maga beszerezte Codex-facsimile-ről. A Serbanus-féle 
bizánc munkának is két kézirat fényképe maradt értékes hagyatékában stb. — Mind
ez egy megfogyatkozott munkaerejű, életgondttól sújtott, ideges nyugtalanságtól 
zaklatott tudóstól bizonyára elég, sőt nagyon sok olyan írótól, aki pályaköréből ki
lökve, ennek törvényeivel ellentétes irányok és körök felé kénytelen tájékozódni.

Nagy megkönnyebbülést jelentett számára a szakménymódra rámért, sok 
vegyes természetű s kelletlen munka alól az újrafölvételi pör során 1928. január 9. 
meghozott revíziós ítélet, amely mint föntebb jeleztük, a rég sóvárgott rehabilitatiot, 
az elégtétel egy nemét jelentette számára; amennyiben a tanítás szabadságát vissza
adta; ám az elégtétel akkor lett volna igazán teljes, ha a miniszteri jóindulat által 
megnyitott kisded ajtón, mondjuk az amnesztia ajtaján ő kissé meghajolva belép és 
a diplomáciai eszélyesség-kívánta illedclmi formák közt további kérelmét, óhajtását 
kellő tisztelettel és megkímélt tudós önérzettel, a hivatott személyeknek előadja. ígv 
a meglepetésszerű „végkielégítést" nyilván el tudta volna lávoztatni. . .

Sajnos! ezt a természetszerűen következő fontos lépést elmulasztotta. Nem 
lépett be a kegyesen kinyitott ajtón. Nem kért, nem kívánt, mint sok mások, vele 
hasonló sorsban levők tették, akiknek feledés, bocsánat biztosíttatott, jóllehet 
bizonyosan több volt a feledni, megbocsátni valójuk, mint neki. Hiába I ő nem volt 
mimikri-természet. Non me rebus, séd res mihi subjicere Conor — volt a jelszava: 
nem én hódolok a körülmények előtt, hanem a körülményeket igyekszem hódolatomra 
bírni. Elvnek, jelszónak nagyon szép életszabály, de neki ideális föllengésébcn 
gyönge volt az ereje hozzá, kevés még az igazságé is, amelynek mindhalálig föl
esküdött rendületlen katonája akart maradni, azt tartván, az igazság a világot meg
váltó, fentartó hatalmas eszme, országok fundamentuma.

Ám jámbor optimizmusunk nemes hevében nem volna szabad azt sem elfelej
teni, hogy amit mink igazságnak tartunk s érette elszánt lélekkel vívódunk, azt az élet, 
a történelem és földi bíró sokszor csak nagy levonással hajlandó olyannak elfogadni.

ő, aki lelkiismcretének ítélőszéke szerint semmi rosszat, semmi bűnt sohu 
el nem követett, hogyan mondja el, gondolá, a szánom-bánom igéit? Miért ne 
járhatna emelt fővel, nyílt, derűs arccal, önérzetes tartással? Miért kellene magét és 
szolgálatát bárhol ajánlgatnia?

Jámbor hitében azt is feledé, mennyire más a körülte zajló világ, a mellette 
tolongó, vele versengő embertársai! Ő maga jó, becsületes, őszinte, egyenes, igaz 
volt és magáról varrt hímet a többire. Nem látta, nem akarta látni, mily kíméletlen, 
erőszakos néha az élet tusája, mily nyers, szilaj a „kenyérmezei csata“, mily kevés
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némely felebarátunkban a bajtársi érzés, jóindulat. Mily nagy, mohos az előzködés. 
Milyen jó, ha a másik szerényen félrehuzódik előtte, tért enged neki.. .

Következetes, kitartó, kemény derekú akart lenni mindvégig, hű magához, 
elveihez, melyektől a maga boldogulását és az általa vállalt ügy boldogító sikerét 
várta. A horatiusi .Justus ac tenax propositi vir“ lebeg előtte példakép, úgy amint 
az iskolai tanítás beleégette leikébe és még jobban beleörökíté a kálvinista predes- 
tinaciós hit, amely harcra hivatottságát korán sugalmazta neki; azonban, milyen 
lesz a harc s jól végződik-e, nem tudhatta senki. De olyan harcról, amely 
tényleg várta s amelynek a forgatagába végzetszerűen belekerült, nem is álmodhatott, 
mert az voltakép az életkörülményeknek személye —, tudományos vállalata, 
terve ellen való fellázadása volt, hihetetlen összeesküvés, hogy életeszméjét meg 
ne tudja valósítani és a maga elé tűzött célt el ne érje és így amit alkotni készül, 
csak fél munka, töredék legyen, mint maga férfikora delén megszakadt élete is. 
Csak terveljen, számítson, reménykedjék, csak bíbelődjék, hajoljon tudós problé
mákkal, részletkérdésekkel: az összefoglalás, a fölépítés, a megszerkesztés egységes 
művé — majd másra marad, másnak jut. Ö maga legyen csak fényes, nagy 
Ígéret, mert égi végzésből, az eleve elrendelés akaratából neki s általa, sajnos nekünk, 
a honi, külföldi tudományos világnak több nem adatik.

Hova lett, mi sorsra jutott így annyit hangoztatott nagy gondolatja, büszke, 
hazafias vágya: kideríteni, tisztázni a magyarországi görög települések állapotát, 
sorsát, műveltség-történeti szempontból? Mit ért a sok bizánci magyar vonatkozás, 
görög érintkezés kibogozása — tudományos munkássága vezérfonala? Mit ért, ha 

! még ily nyilvánvaló hazafias törekvés, a hazaárulás csúf gyanújától sem tudta megóvni 
őt a törzsökös ős nemes magyar családból, a nagy magyar Alföld kellő közepén 
született s itt iskolázott tüzes magyart.*

„Bokor-rezzenéstől fél, kit kígyó megmart 1“
Állottak légyen az ő liberális, progressiv elvei a legtisztább nemzeti és emberi 

haladás szolgálatában, a riadt lelkek, akkor, a fertőzött politikai légkörön ét „destruk
tiv, subversziv“ értelmet hallhattak, érezhették ki könnyen belőlük; kivált ha 
hirdetőjük a meggyőződés emelt hangján ejtette ki őket, vagy a sokratesi daimo- 
nion tiltó szavát elnyomva, beszélt, mikor jobb lett volna hallgatnia. Én legalább, 
bocsásson meg az elhúnyt szelleme, így magyarázom a fönt idézett — „talleyrandi 
hibát“ . . .  és korántsem tragikus vétségnek, amely tragikai büntetést érdemel. . .

De ne panaszoljunk, ne vádaskodjunk! Kit is hibáztatnánk? Kivel széllnánk 
perbe? És ugyan mely célból, mi végre? Lettet létlenné mely hatalom bírna tenni?

. . .  mindre nem érez a holt 
Marad a törtvér fekete folt.

„Elment visszajöhetlenül.“ Emléke él, tiszta fényben vigasztalón. Zeng fölötte az 
engesztelő szó . . .

A krónikás a gyász, a bánat, árnyékéban áll. nem a derű napsütésén. Rava
talnál, nem bírói székben. Dicsérni jött, nem gáncsolni. Békíteni, nem izgatni. Meg- 
bocsátni, nem kárhoztatni. Feledni (ha tudna), nem felidézni. . .

Istennél kegyelem, embernél alázat.
Béke a halottnak, megnyugvás a siratónak. 
„Óh irgalom atyja, ne hagyj el!“ . , .

(Mezőtúr)

* Bővebb jellemzését 1. a külön életrajzban.

Fejér Lajos
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I Bertalan István II A pihenésre rendelt vakáció közepén, messze idegen-
*-------------------------  ̂ ben roskadt örök mozdulatlanságra élte delén, alig 40

éves korában. Egyéniségének lényege a halál pillanatáig a nyugalmat nem ismerő 
mozgékonyság és lázas temperamentum volt. Rajongó lelkesedéssel tanította a 
klasszikus hagyományokat, amelyeknek megbecsülésére és szeretetérc igyekezett 
nevelni az ifjúságot is. Tanári munkáját komoly céltudatosság és önemésztő lelki
ismeretesség jellemezte. Fegyelmező szigorúsága a pedagógiai eszmény világos 
tudatában enyhült szeretetté. Határozott egyéniség volt, aki tanártársainak és tanít
ványainak komoly megbecsülését vívta ki, A kiskunhalasi ref. Szilády-reólgimná- 
ziumban töltött 10 éves működése gyümölcsöző volt környezetének lelkében s mara
dandó emlék lesz az iskola történetében.

Halálát gyászolja iskoláján kívül a város művelt társadalma is, amely a 
Zenekedvelők Egyesületének fáradhatatlan karnagyát siratja benne. Muzsikáért 
rajongó lelke áthatotta, csodálatos szervező ereje összefogta az általa fölfedezett 
zeneszeretők lelkét s az alföldi élet sivár homokjából rövid pór év alatt a művészi 
zene kiterjedt kultuszát varázsolta elő.

Korai halála pótolhatatlan vesztesége iskolának és társadalomnak egyaránt.
G -r.

! Nagykálozi Sándor I  A kiskunhalasi ref. Szilády-reólgimnózium ormán
------------------------------ ' még lengett a Bertalan István halálát hirdető fekete

lobogó, amidőn a kifürkészhetetlen végzet új gyászba döntötte az intézetet. Rövid, 
súlyos szenvedés utón meghalt az iskola kiváló testnevelési tanóra: Nagykólozi 
Sándor. Látszólag erejének teljességében, egy elkésett műtét következtében, omlott 
össze az élet útjának felén. Mindössze 42 évet élt s ebből 23 évet töltött forrón 
szeretett iskolájának szolgálatában, Mintaképe volt a kiváló képzettségű testnevelési 
tanárnak, aki a test kultuszán felül a lélek művelésére is különös gondot fordított. 
A hivatásáért való rajongással ritka pedagógiai tapintat párosult s ez tette képessé 
nagyszerű eredmények elérésére.

Páratlan agilitásával és szervező képességével az iskolán kívül is fontos 
szerepet töltött be. Az egyházi és várospolitikai mozgalmaknak egyformán hathatós 
és jelentékeny tényezője volt. Ezért gyászolja korai halálát iskoláján kívül egyháza 
és szülővárosa egyaránt. G —r.

j Győri Gyula íj A pápai református gimnázium tanóra volt 28 éven keresztül.
’--------------------- " Magyart és latint tanított. Szigorú volt, de mindig igaz

ságos. Rendkívüli szuggeráló erővel tudta beoltani a tudományt tanítványai leikébe. 
Éber figyelemmel vezette a tanítást, arról szó sem lehetett, hogy valaki ne figyeljen 
az ő óráján. Különben is le tudta kötni a figyelmet. Ügy emlékezem, amikor a 
verstanból a ritmust tanultuk, bizony már ennek is húsz esztendeje. Karlejtésekkel, 
ritmikus mozgással kisérte a vers lüktetését: „Csörren az ablak, bezuhan az ajtó". .. 
stb. S mi szavaltuk vele együtt karban. Amit a modern pedagógia is hangoztat: az 
egész osztály bevonását a munkába, ő következetesen megvalósította. Meleg szivét 
kis tanítványai érezték legjobban. 1923-ban nyugalomba ment, de szíve örökre a 
pápai kollégiumé maradt. Büszke volt arra, hogy a híres kollégium munkása lehe- 
ett. A sors mégis úgy akarta, hogy kedves városától messze, Budapesten vigyé^
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örök nyugovóra. A lankadatlan munkát, kötelességteljesítést és hazaszeretetét, 
amikre oly buzgón tanított bennünket, el nem múló kincs gyanánt őrizzük. Áldott 
legyen az emlékezete. P ° P P  L á sz ló .

I Dr. Wallentinyi Samu i az ePerÍesi ev- kollégium kiváló tanára, Eperjes
* -------------------------------- * város magyar társadalmának vezéralakja, hosszú

szenvedés után 55 éves korában elhunyt.

I Dr. Jancsó Benedek I a szegedi egy e,em tiszteletbeli tanóra, a kiváló
* -------------------------------- 1 publicista és tudós, a román nemzetiségi moz

galomnak legjobb ismerője, aki a veszedelmet 40 évvel ezelőtt megjósolta, 77 éves 
korában meghalt. Az egyetemes magyarság gyászolja!

A németországi „Evangelischer Bund“ br. Radvénszky Albertet, a magyar 
ev. egyház egyet, felügyelőjét az ágostai hitvallás négyszázados jubileuma alkal
mával az arany Luther-éremmel, Kuthy Dezső egyet, főtitkárt pedig az ezüst Luther- 
éremmel tüntette ki.

A Sylvester irodalmi és nyomdai r. t. (Budapest, VI., Hermina-út 37.) a 
nagyképes Bibliából új kiadást rendez. Ára 60, illetve 64 P lesz.

A szegedi ev. egyház június 15-én szép ünnepély keretében helyezte el az 
alapkövet új elemi iskolája épületéhez.

Dr. Vasady Béla, a sárospataki teol. akadémia e. i. igazgatója a német
országi Kant Gesellschaft által kitűzött nemzetközi vallóslélektani pályázaton A 
hit lélektana c. művével ezerötszáz márkás pályadíjat nyert.

Előlépés, A Kormányzó a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter elő
terjesztésére d r. N a g y  Z s ig m o n d  min. osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
kir. tanfelügyelőnek a miniszteri tanácsosi címet adományozta. Nagy Zsigmond, aki 
ma 53 éves, közel két évtizeden ót értékes munkásságot fejtett ki a minisztériumban. 
Ezt ismerte el a mostani felsőbb kitüntetés, amelyhez mi is őszinte szívvel gratulálunk, 
mert Nagy Zsigmond min. tanácsos hozzánk is közel áll, amennyiben a M. P. T. 
választott tagja és folyóiratunk barátja.

Dr. Gyulai Ágost polg. isk. kir. főigazgató. A kultuszminiszter a polgári 
iskolák felügyeletét kivette a tanfelügyelőségek hatásköréből és a többi iskolafaj 
felügyeletének módjára polgári iskolai főigazgatóságokat szervezett. A budapesti kir. 
főigazgatóság vezetésével dr. Gyulai Ágostot, a szegedi főigazgatóság vezetésével 
pedig Kolthay Alajost bízta meg. — A célszerű intézkedést helyeseljük, a kineve
zetteket bizalommal üdvözöljük!

A görögországi tanulmányúiban protestáns kartársaink közül az idén hár
man vettek részt: d r . M e z e y  S á n d o r  mezőtúri ref. gimnáziumi, d r . R u h m a n n  J e n ő  

soproni ev. reélgimnáziumi és dr. K á n  S á n d o r  debreceni ref. gimnáziumi tanárok.
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Az Újszövetség új magyar forditására — a Károli Gáspár évszázados, a 
magyar lelket gazdagon megtermékenyítő s magasztaló jelzőkön feliilálló bibliafordítása 
mellett — igen nagy szükség volt. A lelki ébredésnek az a tavaszi árama, amely 
különösen az utóbbi évtizedekben mind nagyobb számban kezdi kitermelni az Ige 
után szomjuhozó lelkeket, magával hozta azt a vágyat is, hogy a Szentírás minél 
közvetlenebb, minél könnyebben érthető magyar tolmácsolásban jusson az emberek 
kezébe. Ez a vágy néhány év alatt több új magyar Újszövetség fordítást hozott 
létre, amelyek közül Czeglédy Sándor fordítását most a Brit és Külföldi Biblia
társulat adta ki (1930). Czeglédy Sándor, aki az Ó- és Újszövetségi bibliai tudomá
nyok professzora, a ma élő tudósok között talán a legalkalmasabb arra a rend
kívüli jelentőségű munkára, amit a Szentírás fordítása jelent. Élő hite és alapos 
tudása páratlan hűségű munkában eltöltött évtizedek alatt olyan ismertté vált az 
egész országban az evangéliumi hit vallói közölt, hogy a legteljesebb bizalom fogadja 
az ő fordítói munkájának gyümölcsét. Fordításét azonban az teszi közkinccsé, hogy 
a Brit és Külföldi Bibliatársulat elfogadta kiadásra. A Bibliatársulat Czeglédy Sándor 
Újszövetség fordítását — a Társulat szelleméhez és 125 éves történelmi gyakorla
tához illően — a legszebb kiállításban és nagyon olcsó áron hozta forgalomba. 
Egészvászon kötésben 1'20 P-ért. Félbőrkötés 3'50, egész bőr aranymetszettel 7'20 P. 
A Bibliatársulatnak ezt a nyilvánvaló ráfizetéssel árusított új kiadványát eddig is 
mér nagy érdeklődés kisérte : 2000 példányon felől fogyott el belőle, minden „pro
paganda" nélkül. De a Bibliatársulat csak örülni fog, ha sikerül neki ebben az 
évben az Üjtestamentum megnövekedő forgalma által minél többet ráfizetni erre az 
„üzletre". A Bibliatársulatnak csak az a célja, hogy a Könyvek Könyve terjedjen. 
Az Újtestamentum új magyar fordításának megszerzését a legmelegebben ajánljuk 
minden olvasónknak!

Dr. Sebestyén Jenő budapesti teol. igazgatót, a Kálvinista Szemle szerkesz
tőjét az amsterdami egyetem tiszteletbeli doktorátussal tüntette ki.

A Prot. Szemle szerkesztését az elhúnyt Zsinka F. dr. helyett október 1-től 
Áprily Lajos, a neves költő veszi át.

A siklósi ref. leánynevelő intézetet és internátust folyó év szeptemberével 
Pécsre helyezik át.

Az országgyűlés {elsőházának 1930. évi június hó 20-i ülésén dr. Szeberényi 
L. Zs föesperes bátor és tartalmas beszédet mondott. Rámutatott a földbirtokreform 
szerencsétlen következményeire, kemény kritikát gyakorolt a kormány fényűzéséről 
és különösen a kultusztárca költségvetését bírálta. Sokalja a 4 egyetemet, mert nem 
lehet egyformán felszerelni és mind a négy csak diplomagyér, ami végzetes követ
kezményekkel fog járni. Felemlíti például, hogy a berlini Collegium Hungáricum meg
vétele, felszerelése és fenntartása mily óriási pénzbe került s kerül (vételösszeg volt 
700.000 márka, átalakítása 600.000 márka) és ezzel szemben rámutat a középiskolai 
és polgáriskolai tanárok, valamint tanítók hihetetlenül csekély fizetésére. ..Inkább a 
külső flancokat kellene összébb húzni és ezeken a szegény embereken segíteni, akik 
igazán az életüket áldozzák erre a munkára." Beszédje során az orvoslás módjára is
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rámutatott: a vagyonos és jólétben élő embereknek a lemondásra el kell készülniök, 
a fizetés halmozódásokat lehetetlenné kell tenni, a fizetések maximumát megálla 
pítani, illetőleg havonta megszorítani.. — Az egész prot. tanárság ezt a bátor, 
egyenes beszédet nagy örömmel veheti tudomásul, Ha ilyen beszéd sok volna, 
meg is volna a hatása, de sajnos, igen kevesen törődnek a tanárság bajaival!

A soproni teológiai konferencia július 1—4-ig 4 püspök, számos lelkész 
és világi férfi részvételével folyt le. A konferencia középponti témája termé
szetesen a 400 éves ágostai hitvallás volt, melyről Prőhle K. professzor 2, Kapi B. 
püspök pedig egy előadást tartott. A tanárok közül még a következők tartottak elő
adást: Deák I. A keresztyénség az ótestamentumban, Kiss Jenő A szociális kérdés 
az újszövetségben, Stráner V. A vallásoktatás korszerű kérdéseiről, Kovács S. A 
magyar evangélikusság föld- és néprajza, Payr S. Az ágostai hitvallás története 
Magyarországon, végül Prőhle K. Korunk szellemi áramlatai és a teológia. Az elő
adások a hallgatóság körében nagy megelégedést váltottak ki, azért kívánatos volna 
a konferencia megismétlése, illetőleg állandósítása, továbbá az elhangzott előadások
nak könyvalakban való kibocsátása.

Három országoshírű pedagógus halála. Rövid időn belül három országos 
nevű tanférfiú és író húnyt el. Ezek K is  J á n o s  ny. egyetemi tanár, a „Religio“ 
szerkesztője, K ö r ö s i  H e n r ik  min. tanácsos, tanfelügyelő, a “Néptanítók Lapjának“ 
szerkesztője és G y e r ly á n f f y  I s tv á n  ny. pedagogiumi igazgató, c. főigazgató, a magyar 
pedagógusok nesztora. Áldás poraikra!

Dr. Szlávík Mátyás — 70 éves. Néhány hét múlva dr. Szlávik Mátyás ny. 
teol. akadémiai igazgató betölti életének 70. évét. Ez alkalommal nagyszámú tanít
ványai, barátai, tisztelői szeretettel gondolnak az érdemes férfiúra. Dr. Szlávik, mint 
a rendszeres teol. tudományok tanára, különös melegséggel vésődött minden tanít
ványa leikébe; okos előadásaival, bölcs intéseivel és szeretetteljes gondoskodásával. 
Szaktanulmányai befejezése után alig 4 napos segédlelkészi működés után kb. 23 
éves korában hívták meg az eperjesi teol. akadémiához — irodalmi munkássága 
elismerésekép. Ez intézetnek, illetőleg az eperjesi kollégiumnak szentelte élte java
részét. Itt irta német és magyar nyelven eredeti dolgozatait és könyvismertetéseinek 
imponáló számét, évtizedeken át egészen a világdúlás idejéig, sőt tolla Budapestre 
történt menekülése után (1919.) sem pihen. Az eperjesi „Teológiai otthon“ épületé
nek felállítása is főkép Szlávik Mátyás professzor érdeme volt. Ez is csak arra volt 
jó, hogy még többet foglalkozzék szeretett diákjaival. Szívesen rendezett velők 
vallásos estéket a felvidék különböző városaiban, kedélyes kirándulásokon pedig 
megismertette velők Gömör, Sáros, Szepes szépségeit. Az oromról, melynek betöré
sét bátran megvárta, sokkal veszedelmesebb náció űzte el a jó tudóst, a neves 
tudóst otthonéból. A 70 év, a sok küzdelem, egyes emberekben való csalódása 
nem törte meg. A jó Isten hallgassa meg imádságunkat és adja meg, hogy dr. 
Szlávik az eperjesi kollégium épületén minél előbb láthassa a magyar zászló 
lengését 1 Gy.
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A mezőtúri ref. gimnázium folyó hó 21-én ünnepelte 400 éves fennállását a 
következő műsor szerint: 1. Templomi istentisztelet 11 órakor. 1. Közének. 2. Imád
kozik Csomasz Dezső mezőtúri lelkész. 3. Áldások Istene Rossini „Semirémis“ c. 
operájából, énekli a gimnázium énekkara. 4. Prédikál, utóimát és áldást mond 
Bultazár Dezső dr. püspök. 5. Himnusz. 6. Közének. — 11. Ünnepély a Kossuth- 
téren 12 órakor. 1. Magyar Hiszekegy, énekli a gimnázium énekkara. 2. Meg
nyitó beszédet mond Spctt Ernő dr. polgármester. 3. Beszédet mond Makláry Károly 
egyházkerületi főjegyző, az egyetemes konvent és a tiszántúli ref. egyházkerület 
nevében. 4. Beszédet mond Ady Lajos tankerületi ktr. főigazgató. 5. Beszédet mond 
Török Imre esperes a hevesnagykunsági ref. egyházm. nevében. 6. Alkalmi költe
ményét előadja Kolosváry Aladár nyug. tanár. 7. Záróbeszédet mond Vértes Vilmos 
István, a mezőtúri választókerület országgyűlési képviselője. 8. Mezőtúri Iparos 
Dalárda énekel. 9. Himnusz. Közének. — III. A mezőtúri öregdiákok egyesületének 
díszközgyűlése a városháza dísztermében fél 2 órakor. 1. Megnyitó beszédet mond 
Bordács István dr. tiszti főorvos, a Mezőtúri Öregdiákok Egyesületének elnöke. 2. 
Üdvözlő beszédet mond Dóczi Imre dr. egyházkerületi középiskolai felügyelő, az 
Orsz. Középiskolai Református Tanáregyesület elnöke. 3. Alkalmi beszédet mond 
Borsos Károly gimnáziumi igazgató. 4. Alkalmi költeményét előadja Szép Ernő író. 
5. Titkári jelentés, felolvassa Szathmári Imre dr. főjegyző, a Mezőtúri Öregdiákok 
Egyesületének főtitkára, 6. Üdvözlő beszédet mond Faragó Bálint ny. igazgató, a 
gimn. legöregebb tanára. 7. Az öregdiákok nevében felszólalnak kor szerint: Kis 
Ferenc dr. debreceni egyetemi tanár, Tábori Kornél író, Fekete József m. tisztviselő, 
Zsigmond Ferenc dr. egyet, magántanár. 8. „Gaudeamus igitur“ diákdal, énekli a 
gimn. énekkara. 9. „Ballag mór s vén diók“ diákdal. Közének. — IV. Díszebéd 
fél 3 órakor. — V. A hősihalott öregdiákok emléktáblájának leleplezése 4 órakor.
1. Szózat, énekli a gimn. énekkara. 2. Az emléktáblát leleplezi s átadja a gimná
zium igazgatójának Erdős Dezső nyug. Móv. főfelügyelő, az Öregdiákok Egyesüle
tének társelnöke. 3, A gimnázium igazgatója átveszi az emléktáblát. 4. Alkalmi 
költeményét előadja Erdélyi József író. 5. Beszédet mond Csószy József nyug. 
őrnagy, a vármegyei vitéziszék kapitánya. 6. Beszédet mond s az emléktáblát 
megkoszorúzza az öregdiákok nevében Quirsfeld János dr. honvéd főorvos. 7. 
Az emléktáblát megkoszorúzza az ifjú diákok nevében Szűcs Sándor VII. o. t. 8. 
Záróimát mond Masáth Ferenc kunhegyesi református lelkész. 9. Himnusz. Közének.

Puska nélkül a katona sem ér semmit. Munkaeszközök nélkül szakszerű 
és alapos munkát keresztyén munkás sem végezhet. Ha ifjúsági munkát akar kez
deni, úgy szerezze meg az Ébresztőben közölt egész évi programmot már jó előre. 
A 186 oldalas kötet óra 5 pengő. Szavalókönyv, vallásos, hazafias és társasalkal
makra való darabokkal 2 pengő. Serdülő munkások részére vezetői könyv (dr. Imre 
Lajos tollából) 4 pengő. Olcsó vetítőgépeket, álló filmet stb. Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Szövetségében kaphat. Budapest. Vili., Horánszky-utca 26. I. 9.

Dr. Révész Imre debreceni lelkészt a kormányzó a debreceni m. kir. Tisza 
István Tudományegyetem hittudományi karóra, az egyháztörténeti tanszékre, rendes 
tanárrá nevezte ki. Dr. Révész Imre jövendő tanári munkájához nagy reményeket 
fűzünk s kívánjuk, hogy elérendő nagy sikereivel még a mi reményeinket is túlszár
nyalja. Ad multos annos vivat, crescat, florcat!
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A Református Diákmozgalom, a Soli Deo Gloria Szövetség közlönye, folyó 
tanévi első száma szeptember 1-én új külsővel, felfrissített és kibővített tartalommal 
jelent meg. A jól szerkesztett, nagyhivatású diáklapot melegen ajánljuk minden 
protestáns tanár figyelmébe és meleg támogatásába. Előfizetési ára évi 3'20 pengő. 
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Budapest, IX., Lónyai-u. 7. 11. e. 28,

Az Orsz. Ref. Tanáregyesületbe 1930. évi április hó 1-től augusztus hó 31-ig 
a következő díjakat küldték be:

I. tagsági díjra: Bemáth Lajos Dunaharaszti 6'—, Debrecen polg. leány 4 tag 
24'—, Pápa teol. 4 tag 24'—, Hódmezővásárhely 11 tag 66"—, Karcag 15 tag 60'—, 
Nagykőrös polg. isk. 2 tag 12'—, Lovass L. Kecskemét tnők 6'—, Falábú D. 8"—, 
Somogyi I. 6"—, (Hódmezővásárhely) Bujfalu polg. 6 tag (1930—31-re) 24’— Pt 
Kaszap Gy. Bp. 6 —, ifj. Varga Gábor Sárospatak 6'—, Borzsák József Monor 40— P.

II. TGyNA-ra: Siklós polg. 95'88, Karcag 591'36 (helyesbítés 1930. februári 
számból), Debrecen gimn, 17‘92, Debrecen polg. leány 107"56, Debreeen gimn 
(iúniusi beíratás 1930—31-re) 1019 20, Debrecen leánygimn. 98'56, Budapest Baar 
Madas 60'48, Berettyóújfalu polg. 248'64, Sárospatak 22 40, Hódmezővásárhely 24'64, 
Békés 8'96, kamat 2451 12 meg 33'68, Nagykörös gimn. 13'34 P.

III. P ro f . Tanügyi Szemlére: Hajdúböszörmény polg, 5"— (?), Debrecen leány-
isk. fenntartó 50 —, Kecskemét rg. 25'—, Karcag 50'—, Debrecen gimn. (tanulók 50 
f-jéből 1930—31-re) 221 50, Sárospatak 6’— P. Jakucs István pénztárnok.

38 P-ért láthatja Bécs összes nevezetességeit, ha október 15-ig jelentkezik a 
Magyar Református Diákok Soli Deo Glória Szövetségnek Központjánál (Budapest, 
IX., Lónyai-utca 7- II. 28). A jelentkezéssel egyidejűleg küldendő az útlevél s 10 
P jelentkezési díj. A tanulmányút október 30-tól november 3-ig, csütörtök reggeltől 
hétfő estig tart. A 38 P résztvételi díjban bennfoglaltatik az útiköltség, szállás és 
étkezés díja. Ha egy iskolából húszán jelentkeznek, a kísérőt ingyen visszük.

A Soli Deo Gloria új elnöke, dr Kádár Mihály orvos, egyetemi tanársegéd, 
a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének főtitkára, a férfi Szenior-osztály elnöke 
dr. Sebestyén Jenő, a női Szenior-osztály elnöke dr. Szemere Béláné, a Leány
bizottság elnöke Sajó Margit, főtitkára Kiss Sándor, férfi szenior titkár Bede Gyula, 
női szenior titkár Thury Gyuláné, teológus titkár Dobos Károly, főiskolás leány- 
titkár Ó. Szabó Magda, középiskolás leánytitkár Mikes Magda, budapesti középiskolás 
fiútitkár Papp Károly, szerkesztő Zeitler Rudolf, a Diákszociális osztály vezetői 
Jurány Erika és Székely Sándor, üdülő titkár Soós Géza, jegyző Táncos Kálmán, 
pénztáros Magi Erzsiké.

Olcsóbb lett Balatonszárszón a föld. Már 4 P-ért vásárolhat egy öl földet a
magyar református diákság számára. Az elmúlt nyáron 700 leány és ifjú érezte itt, 
hogy csodálatosan segítő Isten kegyelme. Aki gyorsan ad, kétszer ad! Adományokat 
Budapest, IX., Lónyai-utca 7. II. 28. kérünk.

Még mindig vannak éhező és rongyos diákok. A Soli Deo Gloria Szövetség 
ez évben is folytatja ebédakcióját s támogatja minden eszközzel az anyagi segít
ségre reászoruló, érdemes református diákságot. Adj hetenként egy ebédet! A havi 
négy ebéd 4 P-vel is megváltható. Természetbeni segélyek (ruha) s pénzadományok 
a Szövetség Központjába, Budapest, Lónyai-utca 7. II. 28, küldhetők.
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A mezőtúri református gimnázium 
400 éves jubileuma.

A 400 éves reformáció ugyanannyi idős kísérői, a protestáns kö
zépiskolák, megkezdték a jubileumi ünnepségek sorozatát. Az első ilyen 
ünneplés szeptember 21-én Mezőtúron folyt le.

A sok vihart látott intézet maga köré gyűjtötte a volt diákok még 
élő seregét, idézte a múltak szellemét, kegyelettel emlékezvén meg a 
dicső elődökről, s kitörölhetetlen emléket nyomott a mostani diákok leikébe.

Az ünnepély hatását még mélyebbé tette a világháborúban el
esett tanárok és diákok emlékét megörökítő emléktábla leleplezése.

A vendégek legnagyobb része már előző nap megérkezett, köztük 
gróf Dégenfeld Pál főgondnok s az egyetemes konvent elnöke : dr. Balt- 
hazár Dezső püspök, akinek a városba való bevonulása szinte diadal
menet volt. Az állomáson küldöttségek élén dr. Spett Ernő, a város 
polgármestere, fogadta. Az Iparos Dalkör énekének, majd a püspök úr 
válaszának elhangzása után megindult a menet. Elől a diákok, a hosszú
tollú cserkészek, a dalosok, fáklyás és lampionos csapat, majd fogat 
fogat után.

Az útvonal mentén végig ragyogó ablakok, sok helyen nemzeti
színű szalagok a világosság mellett. Véges-végig a kíváncsiak tömege. 
A gimnázium kapuja előtt felállított díszkapu körül annyian szorongtak, 
amennyien csak odaférhettek.

Itt Borsos Károly, a gimnázium igazgatója, köszöntötte kedves ven
dégünket, fehérruhás lányok koszorújától övezve. Balthazár válaszát így 
végezte: Eljöttem fegyverekkel és sebekkel bőven megrakva. De ezek 
lelkiek. S e fegyverek erőt nyernek, a sebek begyógyulnak a lelketek- 
ből áradó szeretet balzsama folytán, amelyért hálás köszönetét mondok.

A szombati nap eseményei közt meg kell még emlékeznem arról 
a koncertről, amelyet Vécsei Artúr zenetanár volt növendékei rendez
tek s amelynek keretében ünnepelték mesterük 40 éves tanári jubi
leumát. Ugyancsak ők este bankettre gyűltek össze a kaszinóban.

Másnap reggel 9 órakor a testületek tisztelegtek a püspök úrnál. 
A mintegy 300 főt kitevő tisztelgő csoportnak egyetlen beszéddel vá
laszolt, mint mondá, hogy ezzel is kifejezésre juttassa azt, amire a 
magyar nemzetnek sohase volt nagyobb szüksége, mint m a: az egy
séget. Egyszerre való felelése jelenti az egységet, ahol nincs se osztály, 
se politikai, se vallási, se sorbelí különbség. A haza helyzetének súlyos
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ságát igazságtalan szétdarabolása okozta, amelyet újra egységgé kell 
tenni, minden értékünk és erényeink kifejtésével. Ehhez nélkülözhetetlen 
a mi leikeink egysége.

11 órakor ünnepi istentisztelet volt a zsúfolásig megtelt nagytemp
lomban. Ifjú és öreg diákok együtt, mindenféle vallásfelekezeti különbség 
nélkül.

Csomasz Dezső mezőtúri lelkész imádkozott. Az ünnepi prédiká
ciót Balthazár Dezső mondotta. A Máté ev. VII. részéből vett szent 
lecke szerint az Isten beszéde a kősziklához van hasonlítva. A kő
sziklát azonban kikezdi az idő vasfoga, míg Isten beszédének igazsága 
örök. Az a ház, mely kiállja az ostromot, az nem kőház, hanem lelki 
ház, mely az Isten igazságának erején épült. Isten gyermekei szabadok 
az igazság erejénél fogva mindazoktól a bilincsektől, amelyekkel a világ 
hatalmasságainak erőszakosságai foglyul akarják őket ejteni. Ez a me
zőtúri kálvinista egyház és a vele egy forrásból fakadt, egy bölcsőből 
kelt, a szenvedések ugyanazon keresztjét hordozó iskola egy eleven 
kősziklán épült ház. Az a sok könny és vér, szenvedés, bizonyságai a 
próbák itteni megállásának. Ha testi kősziklára volna építve, a sötétség 
sátáni ereje nem hagyott volna belőle semmit, mert a szikla nem tud 
oly mélyen ereszteni gyökereket, amennyire le tudnak keverni a sátáni 
erők. Ez a ház az Isten beszédének lelki kőszikláján épült. Hogyha a 
túriak 400 éven át örök életre tápláló italt ittak, ezután se ihatnak 
mérget és halált.

A Himnusz, majd zsoltár éneklésével végződött a templomi ünnepély.
Onnan az egész közönség a városház előtti piactérre vonult. Az 

itt tartott ünnepélyen dr. Spett Ernő polgármester mondott megnyitó 
beszédet. — Bár Mezőtúr mindig nélkülözte, úgymond, a maga földes
urait, egy sem lakott itt, az egyszerű elődök odaálltak nemzeti művelő
désünk munkásai közé és felépítették ezt a kultúrvárat. A mai nap 
minden dicsősége az övék. Üdvözli a vendégeket, akiken keresztül ez 
ünnep fénye az egész országba elvilágít.

Utána Makláry Károly egyházkerületi főjegyző lép az emel
vényre. — A 400 év csak szerény mutatója annak a gigantikus küzde
lemnek, mondta többek közt, amit a reformáció vívott a keresztyén 
renaissance idejében. Az Alföld népét kevésbé tartják alkalmasnak 
kulturális törekvések megértésére és áldozatos támogatására. E felfogás 
élénk cáfolata a mezőtúri református iskola 400 éves múltja. A refor
mátus egyház egyetemes konventje és a tiszántúli református egyház- 
kerület megértő szeretetét hozza.

Ady Lajos tanker, kir. főigazgató idézi a régi, híres túri „oskola- 
mesterek" szellemét. Szabó Lukács, Sánta Jakab szelleme él a mai 
magyar tanárban, akinek szerény, sokszor talán félszeg alakját az olcsó 
kávéházi szellemesség próbálta eltorzítani. Pedig, hogy a Duna—Tisza 
vidékén magyar szó csendül még, annak érdeme a magyar iskoláé, az 
érdem szerint meg nem becsült iskolamester-utódoké. Okét köszönti.

A következő szónok Török Imié esperes. — Megemlékezik egy 
régi esperesről, Anicenus Miklósról, aki 1560 táján meglátogatta a me-
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zőtúri egyházat. A templom akkor még nádfalakból volt, az iskola kis 
nádfödte ház. Anicenus álma az volt, hogy a templom fala kőből 
legyen, az iskola helyén pedig palota álljon. íme, Anicenus álma valóra 
vált. — Neki, az utód esperesnek is van álma. Legyen egy templom, 
oly nagy, amelynek falai legyenek a Kárpát hegyek, mennyezete pedig 
a csíllagsátoros ég. Hogy ez az álom valóra váljék, el kell mondanunk 
azt, hogy: Vitám et sanguinem ! Nem egy királynő asszonyért, hanem 
azért a királynőért, akinek ruhája szép, mint az Adría-tenger vize és 
a kék Balaton. Ez a mi anyánk az almissima mater, akit úgy hívunk, 
hogy Hungária.

Szőts Gyula az Országos Középiskolai Tanáregyesület üdvözletét 
tolmácsolta.

Ezután Kolosváry Aladár, a gimnázium nyugalmazott tanára, ol
vasta fel ünnepi ódáját.

Vértes Vilmos István országgyűlési képviselő záróbeszéde követ
kezett. — Vázolja Magyarország mostoha helyzetét Európában. Nem 
csodálatos-e, hogy annyi vész ellenére is meg tudtuk tartani ezt a föl
det magyarnak. És nem csodálatos-e, hogy ez az ezer esztendőn ke
resztül annyiszor kipusztított föld a bevándoroltaknak a vérét, szellemét 
is magyarrá tudta nemesíteni. Mai helyzetünkben nincs más reményünk, 
csak a jövő. S ezt az egyetlen reményt az iskolától várhatjuk. Ezért 
van ma minden magyar ember szívéhez oly közel az iskola. A 400 
éves múlt egy szent eíkötelezés a jövőre. Hite és meggyőződése, hogv 
a tragédiákon okult nemzet fel fogja magát küzdeni az őt megillető helyre.

A piactéri ünnepséget az Iparos Dalkör éneke zárta be.
Ezt a városháza nagytermében az Öregdiákok Egyesüjetének dísz

gyűlése követte, amelyet dr. Bordács István főorvos, az ÖDE elnöke 
nyitott meg.— Kötelességteljesítésre gyűltek össze az öreg diákok, kezdette, 
hogy visszaemlékezve az alma mater dicső, de sokszor nehéz múltjára, 
erőt merítsenek kötelességeik hü teljesítésére. E cél elérésében nagy 
támasz az illusztris vendégek megjelenése. Jelen voltak: Balthazár
Dezső, gr. Dégenfeld Pál. Makláry Károly, dr. Alexander Imre alispán, 
dr. Bartos Róbert kultuszminiszteri tanácsos, Ady Lajos, dr. Herczegh 
Béla, Pongrácz József, a pápai főiskola igazgatója, Hamar István, a 
budapesti teológia képviselője, dr. vitéz Bessenyei Lajos, az orsz. ref. 
és dr. Szőts Gyula az OKT, dr. Böhm Dezső az orsz. ev. tanáregye
sület képviseletében, Császy őrnagy, a vitézi szék kapitánya és sokan 
mások.

Az elnök javaslatára hódoló táviratot küld a díszgyűlés Kormányzó 
úr őfőméltóságának, valamint Rothermere lordnak. Ugyancsak az ő ja
vaslatára az ÜDE testületileg belép a a revíziós ligába.

Vitéz Bessenyei Lajos üdvözlő beszéde keretében felolvassa a 
betegen fekvő dr. Dóczi Imre levelét. Betegsége ágyba köti, de lélek
ben jelen van. Bessenyei, mint a debreceni öregdiákok elnöke, mond 
üdvözlő szavakat.

Hamar István szólal fel. — Ez intézet hosszú ideig hordta a 
Krisztus töviskoronáját, de Isten kegyelme megengedte, hogy egy másik



52 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

koszorú váltsa azt fel: babérkoszorú, amely soha el nem múló érde
mekből fonódott az intézet homlokára. Egy babérlevelet illeszt e ko
szorúba a budapesti teológiai akadémia nevében.

Pongrácz József a Pápa és Mezőtúr közt levő kapcsolatokra 
mutat rá. 1718-ban a mezőtúri iskolának nyolc tanára ment át a Dunán
túlra, hogy mint lelkészek szolgáljanak ott. A mai Mezőtúron három 
lelkész és két tanár van, akik a pápai iskolából kerültek ki. A pápai 
főiskola 1931-ben ünnepli 400 éves fennállását; annak, valamint a 
dunántúli református egyházkerületnek meleg üdvözletét hozta el.

Borsos Károly, a gimnázium igazgatója, történelmi adatokban bő
velkedő visszatekintésben rajzolja meg az iskola múltját s jelenét. — A 
keresztyénség meghozta az egyéni szabadságot, hangoztatta nyomatékkai, 
ezt azonban a középkor megsemmisítette. A renaissance újra síkra szállt érte, 
de egyoldalú volt, csak az antik pogány ideált állította maga elé elérendő 
célul. Az egyéniség szabadságharcát a reformáció folytatta. S mivel meg
érezte azt,hogy a dicső keresztyén ideál csak az emberek rendszeres taní
tásával érhető el, szülője lett a népoktatásnak, megteremtője a refor
mátus iskoláknak, így a mezőtúrinak is. A 16. században 18 túri diák 
járt külföldi egyetemeken. A 17. században a török elől, a 18. század 
elején a rácok elől kellett menekülnie az iskolának. A feljegyzések 
szerint még a futás alkalmával is magukkal vitték a latin iskola tanítóit 
s diákjait, s a pusztában is tanítottak. A fentmaradt iskolai törvények 
rendkívül szigorúak voltak. — Az abszolút kormány rendelkezése kö
vetkeztében 1855-től 4 éven át szünetel, majd újra feltámad s 1889- 
ben a mai épületbe költözik, amely épületet teljesen a helyi lakosok 
áldozatkészsége hozott létre. 364 éven át kizárólag a maguk erejéből 
tartották fenn a túriak intézetüket. 1914-ben készült el az új internátus. 
A világháború megállította a további fejlődést. — Sok vihar szállt el 
iskolánk felett, de szelleme nem változott. Jelszavunk mindig az volt s 
marad is: Szabad hazában szabad emberként élni, halni, Istennel, a 
hazáért!

Utána Szép Ernő olvasta fel alkalmi költeményét.
Dr. Szathmáry Imre főjegyző, az ODE főtitkára jelentése többek 

között az öregdiák tagok számának rohamos emelkedéséről számol be.
Az üdvözlő beszédet mondók sorában első Faragó Bálint, a leg

öregebb diák és tanár.
Dr, Kiss Ferenc egyetemi tanár az ötven év előtti diákok nevében 

beszélt s visszaemlékezett a régi iskolára, amely dajkáló anyjuk volt s 
áldva borul le az öreg iskola előtt, bár büszkén tekint az új épületre is. 
Emlékezett volt tanárairól. Most látja világosan, mit termett az 
akkor elbírhatatlannak látszó szigorúságuk. Könnyes meghatódott- 
sággai gondol a melegszívű s a tanítványaikért elégett tanárokra, Emlé
kezik diáktársairól. Csodálatos levegő lengte körül őket. Nem volt kü
lönbség se vallási, se származási, se semmiféle tekintetben. Ha társai 
még élnének s itt együtt megállhatnának, szimbólum lennének a mullra 
s útmutató a jövőre, hogyan lehetne ezt a széttagolt magyar társadal
mat egységessé s a hazát naggyá tenni. Sohasem tudja, sajnos, nem is



próbálja Magyarország meghálálni azt a nivelláló, összesímító, egysé
gessé tevő irányt és hatást, amit a magyar református iskolák a magyar 
társadalom érdekében végeztek.

Tábori Kornél Faragó Bálintról emlékezett kedvesen s nagy 
tetszés mellett.

Fekete József a szeretetről s háláról szól, amik ma összegyűjtötték 
a volt tanítványokat.

Zsigmond Ferenc egyetemi magántanár az 1900-ban érettségizettek 
nevében emelkedik szólásra. — Nagy dicsőség, hogy ez az intézet 
kezdte meg a jubileumok sorát. A volt diákok boldog örömmel látják, 
hogy az alma mater viruló egészségben tartja eljegyzését az ötödik 
századdal.

A kissé hosszúra nyúlt gyűlést bankett követte a kaszinó két 
termében. A napi sorrend szerint utolsó, de hatásában mélységes ese
ménye volt a hősi halált halt 2 tanár s 66 diák emléktáblájának le
leplezése. A fekete gránitba vésett s fehérmárvány kerettel körülvett 
emléktábla a főbejárat falába van illesztve.

Az ÖDE nevében Erdős Dezső mondott beszédet s adta át az 
emléket az intézetnek. Egy kis nemzet csak erkölcsi erejének növelé
sével lehet naggyá, szólott. A nevelés egyik forrása az érdemek meglátása, az 
érdemesek méltatása. Megmozdul ma a csendes temető, s eljönnek az 
érdemesek, hogy vigasztaljanak: a drága ősök, akik csak mécsest 
gyújthattak hajlékaikban, de szívükben a hazaszeretet lángja égett. El
jönnek a szellemi munkások, akik életük kincses tárházát áldozták a 
köz javára. De eljöttek a legnagyobbak, akik a legnagyobbat áldozták, 
a magyar diák-hősök, a vitézek (e szóra a lepel lehullt). Ók az Isten 
legnagyobb ajándékát, az életet tették a haza oltárára. Lelkűk kiszállt, 
hogy az iskola minden zugában lángot gyújtson. Csonka-Magyarország 
minden virágából sem lehetne méltó koszorút fonni e hősök homlokára. 
De eljön majd az idő, amikor koszorút hozunk a Kárpátokból, Erdély
ből s a Bánát virágaiból.

Borsos Károly veszi át az emléket. Ez a tábla nemcsak a hősi 
diákok emléktáblája, jegyezte meg, hanem bizonyságtétel az öregdiákok 
fenkölt gondolkozása mellett is. Bizonyság, hogy szíveikben most is ott 
élnek azok a nemes ideálok, amiket ez az iskola plántált beléjük. Min
denkor kegyelettel fogják megőrizni ez emléktáblát s örök emlékezetül 
szolgál tanároknak s diákoknak a kötelességek hűséges teljesítésére.

Császy őrnagy volt a következő szónok. Találkozott ma a múlt, 
jelen s a jövő, úgymond. Ma, amikor a mammon lett úrrá a lelkeken, szük
ség van ezekre az emlékművekre, hogy hirdessék: legnagyobb érték a 
hazafias önfeláldozás erénye. A mai nemzedékre nagy felelősség hárul. 
A harctereken szétszórt sírok az ezeréves határokat követelik. Császy 
őrnagynak az ifjúsághoz intézett buzdító szavai után Erdélyi József 
olvasta fel alkalmi költeményét.

Majd dr. Quírsfeld János főorvos beszélt. — E hősök meghaltak 
értünk, emelte ki, pedig ők is szerették az életet, de odaadták azt, 
mert erre tanította őket az alma mater, mert tudták kötelességeiket, 
mert magyarok voltak.
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Szűcs Sándor VII. o. tanuló a mai diákság nevében tesz szent 
fogadalmat, hogy kötelességét minden körülmények között tudni fogja.

Masáth Ferenc gyönyörű imája fejezte be az ünnepséget. Ki volt 
még tűzve az elhalt tanárok sírjainak a megkoszorúzása is, de a hir
telen beállott sötétség s a meginduló eső miatt erről le kellett tenni. 
Másnap reggel cserkészeink vittek mindegyik sírhalomra egy-egy csokrot.

Papp László.

A szeghalmi reálgímnázíumí tantervhez.
Nagy Miklós kartársnak Szemlénk májusi számában megjelent 

tantárgybeosztás tervezetét általában csak helyeselni lehet. Ez már 
tényleg megközelíti az igazi „általános“ műveltséget adó középiskola 
követelményeit. Lépést tart a korral, de a régiből is megőrzi az igazán 
érdemest. Mindössze pár kisebb, a lényeget nem érintő módosítás volna 
szükséges. Ezek felvetését engedjék meg a kartársak az alulírottnak, ki 
ugyan már nem aktív középiskolai tanár, de közel fél emberöltőn át, 
odafenn a Szepességben volt alkalma e kérdésekkel behatóan foglal
kozni és a mai sorsdöntő időkben is nagy figyelemmel kíséri a fejle
ményeket. Azonkívül, már felnőtt gyermekei révén passzíve is volt 
alkalma kitapasztalni az eddigieket.

A módosítások a következők volnának :
1. Az ajánlott előkészítő osztály, ahová a III. elemiből is fellép

hetnének a tanulók, vagyis még a 9. évük betöltése előtt, igazán nem 
volna célszerű, legalább is ilyen formájában. Hiszen köztudomású, hogy 
így is túlfiatal volt a városi iskolákból bekerült tanulók jórésze a kö
zépiskola követelményeihez. (Még inkább természetesen a 18 éves kora 
előtt „megérett" ifjú a felsőbb tanulmányokra stb.) Ezért is legcél
szerűbb, ahogy a németek teszik, a IX-ik osztályt a mai VIII. fölé tenni. 
Csak így találhatnak az iskolában igazi megértésre: az összefog
laló természettudományok, a filozófia, valamint a levezetésekkel 
és elméletekkel dolgozó fizika és mathematika (ezekre is ráfér az ala
pos követelményi és módszertani revízió) — az ajánlott tanterv 
értelmében.

Azonban az I. osztályban mindenesetre célszerű a mainál köny- 
nyebb, humánusabb, kevésbé „rostáló“ módszer alkalmazása. (Annál 
inkább szükséges a tényleges, igazságos szigor később, különösen a 
felsőbb osztályokban, hogy csak a valóban megfelelők kerülhessenek 
az „érettek“ sorába.) Mert hiszen az átmenet nehéz. Csak később, 
mikor már beleszokott, tehát lassan — illeszkedik bele a gyermek az új 
iskola rendjébe. Lassan bontakozik ki, nem egynél, az igazi szorgalom 
és tehetség.

2. Az 50 perces tanórák bevezetése nagyon helyes. E réven tény
leg megrövidül a padban ülés tartama. De az alsó osztályokban, külö-
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nősen az I—II-ban így is túlsók a kötelező 30 óra. Mégsem lehet a 
9—10 évest, a 17—19 évest egy kalap alá fogni. Azonban itt könnyű 
segíteni: egy kis reductíóval létre lehet hozni a fokozatos átmenetet. 
Annál is inkább, mert az ének, meg a zene igazán nem lehetnek ko
moly, kötelező tárgyak, mikor oly magas százalék a tanulók közt a 
„botfülű" és nem „jóhangú“, akikkel kínlódni, illetve akiket kínozni 
igazán vétek — azon az egy-két éven át is. (Ami azonban nem zárja 
ki. hogy az alkalmasoknak az iskola komoly lehetőséget ne nyújtson 
ebben is.) Úgyszintén fölösleges a külön szépírás és helyesírás tantárgy 
is, amelyet csak az anyanyelvi oktatással kapcsolatban lehet (de a többi 
is segítsen!) szigorú következetességgel és állandó munkával igazán el
sajátítani. Továbbá a nagyobb óraszámú tárgyakból is el lehet venni e 
célból egy-egy órát. Úgyhogy az I.-ben 24, a Il.-ban 26, a III—IV.-ben 
28—29 óra nagyon elég.

3. Tényleg célszerű a mellékórák intézményes megszorítása, hogy 
legalább 4 délutánja, az ünnepnapin kívül, minden tanulónak szabad 
legyen. A kötelező hivatalos játékdélután is igazán felesleges, mert a 
legtöbb tanulónak csak teher. Inkább legyen igazi játszótér, ahol 
szabadon mozoghasson. A cserkészet révén százszor annyit lehet el
érni, mint a század elejének eme felfújt, de halva született reformjával. 
Az okos és rendszeres testnevelés, — de rekorder tenyésztés nélkül 
(hisz újabban már a „sport", egyéb kilengéseken kívül, szinte gladiátor 
produkálásra törekszik, akiket nemcsak hizlalnak, hanem adnak és 
vesznek), így — elegendő lesz a „mens sana in corpore sano" elérésére.

4. Nagyon helyes, hogy csak egy modern idegen nyelvet (nálunk 
feltétlenül a németre van szükség, — de emellett a tényleges nyelv
tehetség tanulhat még egy más világnyelvet is külön) tűz ki célul, 
amelyet kellő módon, csoportokban is, ha kell, de a mai kárbaveszett 
sallangok nélkül — meglehet tényleg tanítani. Legalább annyira, hogy 
el ne adják a szegény 6—8 éven át vele foglalkozott gyereket, mint 
ma történik — a másképpen nem tanultak jó 90 százalékával.

5. Nem lehet eléggé kiemelni, hogy végre már felismeri a tény
leges természetismeret fontosságát azzal, hogy legalább pár órával be
viszi a felső osztályokba is. Itt fontos a folytonosság, a hézagok eltün
tetése — legalább heti egy-egy órával, ha egyelőre más mód nincs rá. 
Legalább meglehet tartani az emlékezetben. Bár e tekintetben nagy 
igaza van Kilczer kartársnak (Prot. Tanügyi Szemle 1930. 165 1.), hogy 
az igazán eredményes tanításhoz legalább 3 óra volna szükséges. Ki
vált a nagyobb tárgykörű és a szemléltetésre épített tárgyaknál 
érezhető ez. Ugyancsak tapasztalhattam a cseh megszállás alatti két 
évben, Késmárkon, mikor hirtelen ránkzúdult a heti 1—2 órás tárgyak 
áradata — reformul.

Végül pedig az egyes tanulók speciális érdeklődésének kielégít- 
hetésére megfelelő szabad foglalkoztatásokat, szeminárium-féléket kell 
tartani. Akár önképzőkör formában, akár máskép, de tényleg szak
emberi felügyelet mellett, illetve vezetéssel. Ennek azonban feltétlenül 
kényszernélkülinek kell lenni és a 3. pontban említett követelményeket 
szigorúan meg kell tartani.
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(Budapest) Dr. Noszky Jenő.

Levelezőlapok, vetítőgép, illusztrációk.
Az Országos Tanáregyesületi Közlönyünk folyó évi 5. számában 

dr. Horváth Detre a levelezőlapoknak földrajzi szemléltető-eszközül való 
fölhasználásáról írt.1 Magam is évtizedek óta gyűjtöm hasonló célokra 
a levelezőlapokat, így tehát érthető örömmel és érdeklődéssel olvastam 
Horváth cikkét, melyet az alábbiakban egynéhány gondolattal szeretnék 
kiegészíteni.

Mindenekelőtt arra mutatott reá, hogy ezt az igazán olcsó szem- 
léltető-eszközt nemcsak a földrajz tanára használhatja föl. A mathe- 
matika kivételével alig van a középiskolának tárgya, mely több-keve
sebb mértékben hasznára ne fordíthatná. A győri főreáliskola számára 
boldogult Pálos Ede kartársunk gyönyörű, gazdag művészettörténeti 
levelezőlap-gyűjteményt állított össze, még a boldog béke éveiben. 
A dolog természetében rejlik, hogy a képes-lapok mellett éppen 
művészettörténeti-tárgyúakban kínálkozik legnagyobb választék. De eb
ben a gazdag anyagban sok kincset találhat a vallástanár, a magyar 
irodalom- és történelem, a klasszikus és modern nyelvek tanára, vala
mint a biológus is. Intézetünk pl. éppen ez év folyamán szerzett be 
a német és francia nyelvi olvasmányok tanításához művészi levelező
lapokat: különböző mesék (pl. Rotkäppchen, Aschenbrödel), költe
mények (pl, Glocke, Niebelungenlied) illusztrációit. A természetrajz ta
nításában évek óta használom az Ornithologiai Központ madaras 
levelezőlapjait.

1 A  k ép es  le v e le z ő la p  a  f ö ld r a jz ta n í tá s  e g y ik  e s zk ö z e . O.K.T.E.K. 1930. 188—191.1.
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Kétségtelen, hogy itt még igen sok hiány van s ezt — éppen úgy, 
mint Horváth cikke a földrajzi lapokra vonatkozólag ajánlja — a ki
adóknak pedagógus szakemberek bevonásával lehetne pótolniok. Nem 
tudom, hogy a kulűrfilmeket forgalomba hozó vállalat nem csinálhatna-e 
igen könnyen — meglevő filmanyagának fölhasználásával — ilyen 
kultűr-leveíezőlap sorozatokat is.

Manapság t. i. még fokozottabb jelentőségük volna e levelező
lapoknak, mert bemutatásukra aránylag sok iskolában rendelkezésre áll 
a legmegfelelőbb eszköz: az epidiaskop.

Míg a régifajtájú vetítőgépek kihasználását gátolta a drága s nem 
nagy választékot nyújtó diapozitív-anyag, addig az epidiaskop szinte 
korlátlan lehetőséget nyújt: levelezőlapokról, újságból, lexikon-vastag
ságú bekötött könyvből egyaránt vetíthetünk vele. Ezáltal szinte feles
legessé teszi a drága s nehezen kezelhető, porgyűjtő faliképeket. Fali
képek észszerű használatát még alig láttam, noha erre minden újabb 
pedagógiai munka felhívja a figyelmet. Észszerű használatuk t. i. az 
volna, hogv a tárgyalásra kerülő anyaggal együtt, állandóan váltakozva 
jussanak az osztály- vagy előadóterem falaira s onnan a folyosókra, 
majd vissza a szekrénybe. Erre a célra szolgálnak az ú. n. váltó-rámák ; 
de aki megpróbálkozott már ezek használatával, az tudja, mennyi ha
szontalan fáradtságba és időbe kerül a különböző méretű képek rámába 
illesztése, fölaggatása — s mégis, a célt legtöbbször nem érjük el, mert 
a képek nem férnek el sem az osztály, sem az előadóterem falain.

Azért én csak a legfontosabb típusokat szerezném be belőlük — 
a természetrajz tanításánál főleg bonctani- (Pfurtscheller) és szövettani- 
(Smalian) képeket, habitus-képekből néhány Meinhold- vagy Engleder- 
fétét; helyettük levelezőlapokból s képeskönyvekből állítanám össze a 
demonstratív anyagot.1 Képeskönyvekül kitűnően beválnak: a Blaue 
Bücher, Leuchtende Stunden, Eiserne Hammer kötetei, a Meerwarth — 
Soffel-féle állatképes kötetek; ezek aránylag olcsók, egy falikép árából 
2—3 Blaue Bücher-t is vehetünk (gyönyörű pl. a Tiere in schönen 
Bildern című) s bennük szebbnél-szebb fényképek egész sorát kapjuk, 
amelyek a vetítővászonról pompásan magyarázhatók.

Az epidiaskopot igen jól fölhasználtam lepkék, bogarak, sőt ás
ványok vetítésére is : fehér alapra helyezve igen szépen érvényesülnek. 
Különösen hatásosak pl. a drágakő-utánzatok, eredeti dobozukban, 
fehér, bemélyített alapon elhelyezve.

Iskolánkban három darab Leitz-féle, Vc-típusú epidiaskop van 
használatban : a természetrajzi s a fizikai előadóban és a rajzteremben, 
állandóan használatra készen fölállítva. Mindenik el van látva diapozitív- 
vetítésre szolgáló toldattal is. Ezeket a gépeket használják egyelőre a 
földrajz, történelem és modern nyelvek tanárai is. A klasszika-filológusok 
rendelkezésére áll egy pompás kis hordozható izzólámpás, Leitz-féle 
filmes-vetítőgép, mely bármelyik osztályban a villamosvezeték kap

1 A napilapok képes mellékletei is gyakran fölhasználhatók, vagy színes 
minta-nyomtatványok, pl. az új Brehm reklámjai.
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csolójába kapcsolható s a képeket a fehér falra vetíti. A természetrajz 
tanításához pedig egy Leitz-féle mikroprojektor adja a kiegészítést; 
ezzel mikroszkópiái metszeteket, sőt élő planktont is vetíthetünk.

Mai állapotaink mellett, fent elsorolt sokoldalúága miatt, föltétlenül 
előnyben részesítem az epidiaskopot a mozigéppel szemben. Ez inóbbi 
sokkal drágább, körülményes elhelyezést kíván, kezelése nehézkes s a 
filmek noha drágák, mégsem mindig megfelelők.

Üj iskolánk berendezésekor a természetrajzi és fizikai előadó
termek falaira kiváló természettudósok arcképeit akasztottuk állandó 
díszül. S ekkor fájdalmasan éreztük a magyar természettudósok arc
képeinek hiányát. Egy ilyen arcképsorozat kiadásával adós a Termé
szettudományi Társulat, vagy az Akadémia, vagy mind a kettő. Holott 
nem is kerülne sokba; a szükséges klisék jórészt rendelkezésére ál
lanak a Természettudományi Társulatnak; fogyasztóközönségül ott van
nak a középiskolák, az egyetemek természettudományi és orvosi inté
zetei, sok más főiskolánk, intézetünk és intézményünk — sőt talán a 
német Lehman-féle arcképsorozattal is lehetne kapcsolatot találni s ezen 
a réven a magyar tudósok arcképei beilleszkedhetnének ebbe az inter- 
nacionális tudományos galériába.

Képekről szól Fehér Jenő cikke is az Országos Tanáregyesüleli 
Közlöny 1927. évi 9—10. számában:' új tankönyveink sikerületlen raj
zait teszi szóvá. Sajnos, kevés foganatja volt észrevételeinek. Azóta két, 
egyébként igen kiváló újonnan megjelent természetrajzi tankönyv is 
volt a kezemben, elszomorító illusztrációkkal. Nemcsak, hogy 1—2 
színes műmelléklet kivételével csupa vázlatos rajzot hoznak, de e váz
latok is rendkívül gyatrák. Egyik könyvben pl. két cserkész akkora 
sziklát emelget puszta kézzel, hogy egy óriásnak is becsületére válnék. 
S a szikla alatti állatvilág csakugyan óriási : a meztelen csiga hosszabb, 
mint a cserkészkalap átmérője: a giliszta karvastagságú óriáskígyó.

Ezek a rajzok eddig ismeretlen nevű művésztől származnak.
De a másik könyvben újabban felkapott növényillusztrátorunk 

szerepel néhány ijesztő képpel: pl. a gabonaföld gyomnövényei, a kő
szénkorszak vegetációja, az ópíumgyűjtés című színes táblák, illetve rajz. 
Itt a művész is, a kiadó is hibás: a művész, mert teljesen egyoldalú 
képességei tudatában, azokat meghaladó munkára vállalkozott, a kiadó 
pedig, mert a művészt ilyennel megbízta és sikerületlen munkáját el
fogadta. Ilyen illusztrációkkal nem szolgáljuk sem a természetrajzi, sem 
a művészeti nevelést!

Pedig az iparművészeti főiskola növendékei között is akadna jó 
egynéhány, akik olcsón, mégis helyesen és művészi szempontból is el
fogadhatóan oldanák meg az ilyes földatokat. Persze, kellő vezetés és 
ellenőrzés mellett — s ha már mintáról kell dolgozniok, ne rajzoltassuk 
unos-untig a Schmeil-féle, már egyszer átmásolt illusztrációkat!

De az illusztrációk dolgában a többi tárgyak tankönyvei sem ál
lanak jobban. Pl. történeti tankönyveink is elhagyták a régi — s bizony 1

1 M e g je g y z é s e k  a z  ú j  t e r m é s z e tr a jz i  k ö n y v e in k  k é p e ih e z . O.K..T.E.K. 1927.321—323.1.
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megunt — fametszeteket; de helyettük csupa vonalas rajzot hoznak, 
még a festményeket is így reprodukálják.

Ma már ezt sem mentheti a „drágaság" jelige. Ha valóban mű
vészeti nevelésre törekszünk a középiskolában, akkor éppen a történeti 
tankönyvek illusztratív anyagát kitünően fölhasználhatjuk erre a célra. 
Legyenek ezekben jó fénykép-reprodukciók — ha már a színes képek
ről le kell mondanunk — s ha a kép festményt, szobrot, műemléket 
ábrázol, a kép alatt legyen ott a művész neve, főbb életrajzi adataival. 
Sőt pársoros magyarázat is elkelne: mit, vagy kit, kiket ábrázol a kép, 
a szobor, miért nevezetes, milyen stílusú a műemlék, stb. — Sajnos, 
igen sok történettanárra akadtam már — főleg az újabb nemzedék 
soraiból —, akik nem tudták megmondani a Benczúr-féle Budavár be
vétele című kép főbb alakjainak a nevét — sőt azt sem tudták, hogy 
a képet Benczúr festette. Az ilyen adatok tehát semmiképpen sem 
volnának feleslegesek.

Dr. Szondy György.

A reí. középiskolák az 1929—30. tanévben.
(Az évvégi értesítők tükrében.)

Csonkamagyarországon a múlt tanévben 23 ref. középiskola műkö
dött, melyek közül 4-et egyházkerület, 2 —2 egyházkerület és egyház- 
község, 2—2 egyházmegye, 13-at egyházközség, egyet egyházközség 
és város, egyet alapítvány tartott fenn.

Az intézetek az „államilag segélyezett" jelzőt már elhagyták a 
címükből, aminek oka valószínűleg az, hogy fenntartási államsegélyt a 
szerződés dacára egyáltalában nem kapnak, bár az állam tanárkineve
zési joga még mindig érvényben van, úgyhogy az a visszás helyzet ál
lott elő, hogy a nem államsegélyes iskolák épúgy részesülnek állami 
fizetéskiegészítésben (kivéve a szeghalmit), mint amazok, tanáraikat 
azonban maguk választhatják, az államsegélyesek pedig 7 —8 pengő 
államsegélyért 6—7 tanár kinevezési jogát kénytelenek átengedni.

Az intézetek közt volt 19 fiúközépiskola, 2 leánygimnázium és 2 
leánylíceum. A fiúközépiskolák közül 8 gimnázium, Í1 reálgimnázium. 
A reálgimnáziumok közül 2, a leánylíceumok közül 1 négyosztályú. 
A gimnáziumok közül görögpótló-tanfolyam volt még Budapesten és 
Pápán, a reálgimnáziumok közül Miskolcon a VII—VIII. osztályban.

A reálgimnáziumok közül angol nyelvet tanítanak Kecskeméten, 
Kiskunhalason, Kunszentmiklóson, Miskolcon, Csurgón, Karcagon, fran
cia nyelvet Békésen, Hajdúnánáson és Kisújszálláson. Párhuzamos osz
tály volt Debrecenben: I—VI., Budapesten: I —IV., Sárospatakon: I.,
II., V., Pápán: 1., If., VI., Mezőtúron: I., Miskolcon: I—III., Debrecen, 
leánygimn.: I—V., Miskolcon, leánygimn.: I—IV. Az osztályok száma 
tehát: 205.
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Rendes tanár volt: 327, h. tanár: 36, óraadó; 49, ezek közt 20 
egészségtantanár, 78 hitoktató. Nyugalmazott igazgató : 5, nyugalmazott 
tanár: 61.

Programértekezést közöl Sárospatak: Perényi Péter politikai maga
tartása stb. (székfoglaló, Tárczay Árpád). Görög földön (Szilágyi Benő). 
Kiskunhalas: Szász Károly Halason (Szász Károly), Szász Károly em
lékezete (Gulyás Sándor). Karcag : Görögországon keresztül (Gaál László). 
Az iskola története (dr. Soós Adorján). Szeghalom: Tanárikar javaslata 
a reálgimnáziumi tanterv módosítására. Bevezetés a magyar nyelvtanba 
(Nagy József). Végül a kecskeméti igen érdekes arcképét közli négy 
tanárnak az öreg kollégium katedráiról.

Nekrológokat közölnek: Pápa: Győry Gyuláról, Debrecen, leány- 
gimn.: Szele Györgyről, Sárospatak: Maller Jánosról, Csurgó: Nagy
kőrösi Kalocsay Endréről és Szánthó Jánosról, Békés: Pöcz Jánosról.

A Tiszántúli Egyházkerület érdemekben megőszült középiskolai 
felügyelőjétől, dr, Dóczi Imrétől vesz meleg hangon búcsúi: nyugalomba- 
vonulása alkalmából Debrecen (gimn. és leánygimn.), Kisújszállás és 
Szeghalom. Mindegyik búcsúztatóban érzik az a nagy veszteség, mely 
e kiváló pedagógus távozásával tanügyünket érte s a nagy szeretet és 
tisztelet, mellyel az intézetek iránta viseltettek. Nyugalomba vonult 
igazgatóiát búcsúztatta Kisújszállás s az igazgatók évnyitó és évzáró 
beszédeit közlik teljes egészükben vagy részben : Csurgó, Kisújszállás, 
Mezőtúr, Szeghalom s dr. Ravasz László püspök, évzáró beszédét a 
Baar—Madas intézet.

Az igazgatói beszédekben sok értékes, megörökítésre érdemes 
gondolat, a tanulók erkölcsi élete és hazafias viselkedésére buzdító 
számos részlet található, de feleslegesnek találom a megnyitó és évzáró 
beszédek azon részeinek közlését, melyek az intézet statisztikai és az 
értesítőben is leközölt adatairól szólanak, mert így megtörténik, hogy 
ugyanazon adat háromszor is előfordul ugyanabban az értesítőben.

Újonnan alkalmazott tanárok: Debrecenben : Erdős József, Hód
mezővásárhelyen : dr. Tölcséry István, Karcagon: dr. Csinády Gerő, 
Kiskunhalason: Kutsínszky Béla, Paczolay István, Kisújszálláson: Bor
bély András, Kecskeméten (leánylíceum): Gabala Ibolya, Gaál Emma, 
Miskolcon : Imreh Zsigmond, Miskolcon (leánygimn.): Bertalan Rózsa, 
Pápán: Nagy Jenő, Apostol Bertalan, Török István, Sárospatakon: 
Bálint József, vitéz Szabó Aladár, Lajos, Erdélyi László, Szeghalmon: 
Dunna István, dr. Mező Imre.

Felvétetett 7674 rendes, 519 magán, összesen 8193 tanuló. A ren
des tanulók között volt a fiúközépiskolákban 136, a magántanulók közt 
213, összesen 349 leány.

A tanév végén osztályoztatott 7392 rendes és 471 magántanuló. 
Ezek közül helybeli volt: 4519, megyebeli: 1573, más megyebeli: 1557, 
elszakított területi: 214. A helybeli tanulók létszáma tehát átlag: 61'/«.

A tanulók közül református volt 5317 (67 6"/i), ág. ev. 503, unit. 
22, r. kát. 1240, g. kát. 77, g. kel. 25, izr. 673, baptista 6. Feltűnő, 
hogy a csurgói reálgimnáziumban öttel több a r. kát., mint a református.
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A reálgimnáziumok I—IV. osztályában mindenütt a reálgimnáziumi 
tantervet követték, a VII—Vlll-ban pedig a régi gimnáziumét, úgy 
azonban, hogy ezekben a görög helyett a modern nyelvet tanították a 
miskolci kivételével, ahol még görög és görögpótló tanfolyam volt. 
A gimnáziumok I—VI. osztályában az új humanisztikus gimnáziumi 
tantervet követték, a VII—VIII. osztályban pedig a régit, kivéve a 
debrecenit és sárospatakit, ahol a konventi tanterv volt érvényben. 
A leányiskolák IV—VIII. osztályában még az 1918. évi leánygimnáziumi 
tanterv szerint tanítottak.

A magyar írásbeli dolgozatok száma nagyon eltérő és sok helyen 
nem éri el az előírt mennyiséget.

A IV. osztályban 15-öt írtak 1, 14-et 8, 13-at 3, 12-öt 4, 11 -et 2, 
10-et 1, 9-et 1 intézetben. Az V. osztályban 10-et 1, 9-et 4, 8-at 9, 
7-et 4 intézetben. A VI. osztályban 9-et 2, 8-at 13, 7-et 3, A VII. osz
tályban 9-et 3, 8-at 11, 7-et 14. A VIII. osztályban 8-at 3, 7-et 11, 
6-ot 4 intézetben.

Rendkívüli tárgyat minden intézetben tanítottak legalább 2—3-at, 
de volt olyan intézet is, pl. Pápa, ahol, nem számítva a zene- és énekkart, 
9 rendkívüli tárgy közül válogathattak a tanulók. így angol nyelvet ta
nultak 5, görög nyelvet 6, művészeti rajzot 18, vívást 10, német tár
salgást 16, zenét (nem számítva a zenekart) 13, díszítőírást 1, női kézi
munkát 3, gyorsírást 16, ipárművészetet 1, francia társalgást 9, szép
írást 1, fizikai gyakorlatokat 3, gépírást 2, természetrajzi gyakorlatokat 
1, slőjdöt 1. céllövést 3 intézetben. Különösen kiemelendő a gyorsírás
tanítás eredménye a budapesti gimnáziumban (104 növendék). Ez az 
iskola a gyorsírás tekintetében az ország legjobb iskolája s a nyilvános 
versenyekre kiírt mind a 4 vándordíj ennek a gimnáziumnak birtokában 
van. Gyorsírástanár és a gyorsírókor vezetője dr. Kondói Kiss József.

Itt említjük meg, hogy a középiskolai tanulmányi versenyeken 
Csurgóról Gober János VIII. o. t. második helyen dicséretet nyert a 
latin nyelvből, Budaoestről pedig Tóth József Vili. o. t. a szépirodalmi 
versenyen első, Szöts Gábor a történelmi versenyen második lett. 
A Takarékossági Bizottság pályázatán 2 tanuló dijat nyert a kisújszál
lási reálgimnáziumból.

A szertárak és könyvtárak gyarapításán a legtöbb helyen látszanak 
azok az anyagi nehézségek, melyekkel az egyes intézetek küzdenek. 
A helyzet pedig nem hogy javulna, hanem rosszabbodik. A békési 
értesítő pl. a következő vészkiáltással jelzi az ottani állapotokat: „E te
kintetben a jövendő is igen sötét képet tár elénk. Az állami fizetés
kiegészítés leszállítása következtében a legmesszebbre menő takarékos
ságra vagyunk utalva, minden kiadási tételünket már leszorítottuk a 
lehető legkisebb összegre, az elkövetkezendő esztendőkben az iskolai 
felszerelések tételére kerül a sor. S amit e célra fordíthatunk, olyan 
jelentéktelen összeg lesz, amelyből még folyóiratokat sem járathatunk. 
Míg a mai viszonyok fennálianak, szünetel szertáraink folytatólagos ki
egészítése." Ez pedig nem egyéb, mint a biztos elsorvadás.

Iskolai ünnepélyt az évnyitó és évzáró ünnepélyeken kívükmin-
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den intézet tartott október 6-án, október 31-én és március 15-én, több 
helyen megünnepelték Bethlen Gábor halálának 300 éves évfordulóját, 
a kormányzó tízéves jubileumát, Budapesten, Kiskunhalason és Mező
túron Szász Károly emlékezetét, Szeghalmon az alapító Péter András 
emlékét, megemlékeztek továbbá Edisonról, Andersenről, Trianonról, a 
limanovai csatáról stb.

Az egyházi nevelésre mindenütt nagy gond volt fordítva s fő
gondját képezte az intézeteknek a hazafias nevelés mellett a kálvinista 
szellem ápolása. A tanítást imával kezdik és végzik, résztvesznek a 
gyülekezeti istentiszteleteken minden vasárnap, télen külön ifjúsági 
istentiszteleteket tartanak, több intézetben ezenkívül külön iskolai áhítat 
van a hét elején vagy végén. Ezt ápolják a bibliakörök, a missziós 
egyesületek, sőt Debrecenben külön ifjúsági gyülekezet is van a VI—-
VIII. osztály összes református tanulóiból.

Diákszövetség működik Budapesten, Csurgón, Sárospatakon, Mező
túron, Gyönkön, Kecskeméten, Debrecenben mindkét gimnáziumban, 
Pápán, Kisújszálláson, Kiskunhalason, Kunszentmiklóson, Békésen, Kar
cagon és Nagykőrösön, most van alakulóban a Baar-Madasban, Mis
kolcon és Hajdúnánáson.

Érettségi találkozó volt Budapesten 5, Sárospatakon 5, Miskolcon 
3, Csurgón 6, Kecskeméten 3, Pápán 3, Kisújszálláson 1, Kiskunhalason 
2, Hajdúnánáson 1, Hódmezővásárhelyen 2, Debrecenben 4 (köztük egy 
50 éves), Karcagon 1 és Nagykőrösön 2.

A diákszövetségek áldásos működése minden intézet életében 
meglátszik. Nemcsak anyagilag segítik és támogatják őket, hanem kü
lönösen nagy erőt jelentenek az egyes intézetek köré csoportosult ha
talmas táborok, melyek az intézet tradícióit ápolva átviszik és bele
plántálják a nemzet minden rétegébe iskolájuk szellemét.

Az iskolai tanulmányi kirándulások száma is örvendetesen sza
porodik. Kisebb, egynapos kirándulást 14 intézet, nagyobb, 2—7 naposat 
rendezett Nagykőrös a Bafaton vidékére, Debrecen a Bükkbe, Hód
mezővásárhely a Balaton mellé és a Bakonyba, a Baar-Madas intézet 
Miskolc, Eger, Aggtelek, Sárospatak, Debrecenbe, Kisújszállás a Mát
rába, Pápa Sümeg, Keszthely, Hévízre s Bécs környékére, Debrecen, 
leánygimnázium a Bükkbe, Kecskemét, leánylíceum Budapest, Visegrád, 
Esztergomba, Mezőtúr Bécsbe, Debrecenbe, Miskolc Bécsbe, Szeghalom 
Miskolc vidékére, Budapestre és Bécsbe.

Szülői értekezleteket 19 intézetben tartottak s a közölt tudósí
tások szerint mindenütt jó eredménnyel és az iskola iránti érdeklődés 
felkeltésével jártak. Van azonban olyan intézet is, mely megállapítja az 
érdeklődés hiányát és az értekezletek tartásának szükségtelenségét. 
Kisebb helyeken és kisebb népességű iskoláknál tényleg hasznosabb is 
a tanulóknak szállásaikon való többszöri látogatása, ami több helyen 
szokásos is.

A tanárok társadalmi és irodalmi munkássága igen széleskörű és 
változatos. Résztvesznek városuk és egyházuk minden életnyilvánulá- 
sában, irodalmi munkásságuk tankönyvbírálatokban, felolvasásokban,
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lapszerkesztésben, népművelési előadásokban, ismeretterjesztő és tudo
mányos folyóirati és hírlapi cikkekben, önálló tudományos és szépiro
dalmi művekben nyilatkozik meg.

Külön tanulmányt lehetne arról írni, hogy e 23 intézet tanárikara 
hányféle irányban műveli a társadalmi és tudományos életet s nagyon 
jól tudjuk, hogy ez a munkásság legalább is 99"/cban díjazás nélküli 
munka, melyet mindenki természetesnek talál, sőt el is vár tőlük. 
Valószínűleg ez a felfogás az oka, hogy csak itt-ott látszik némi meg
becsülés egyházi és egyházkerüleli tisztségekben és kitüntetésekben s 
valósággal ritkaságszámba megy, hogy van tanár örökös törvényható
sági bizottsági tag és főrendiházi póttag is.

Ifjúsági egyesület több-kevesebb minden intézetben volt. E tekin
tetben szintén nagy a változatosság. Cserkészcsapat volt minden inté
zetben (Szeghalmon még leánycsapat is), ezenkívül önképzőkör 19, 
segítőegyesület 26, sportkör 18, gyorsírókor 16, énekkar 17, zenekar 
11, vallásos egyesület és bibliakör 16, bélyeggyűjtő 2, sakkor 2, iskolai 
takarékpénztár 1, ifjúsági gyülekezet 1, madárvédő egylet 2, ifjúsági 
vöröskereszt 2, betegsegélyző 1, vasárnapi iskola 1, fizika és chemia 
gyakorló egylet 1 intézetben. Bár e kimutatás szerint az ifjúság műkö
dése széleskörű és sokoldalúnak látszik, mégis meg kell állapítani, 
általában az egyoldalúság felé halad. Bármelyik intézet értesítőjét vesz- 
szük is elő, azt látjuk, hogy a legintenzívebb működés a sportkörökben 
volt és ennek az egynek működése úgyszólván teljesen leköti az ifjúság 
munkaerejét. Távol legyen tőlünk, hogy az ifjúság testi nevelése érde
kében ne adjuk meg a sportnak, sőt az atlétikának is a magáét, de 
szeretnénk látni, ha az ifjúság érdeklődése legalább is olyan mértékben 
fordulna a szellemi és lelki önművelődés, mint a sport és atlétika felé. 
A régi kálvinista iskolák „képző társulatai" igen jelentékeny kultúr- 
tényezők voltak nemcsak az iskolák, hanem a nemzet életében is, kár 
volna tehát azokat hátrább szorítani, pedig az önképzőkörök működése 
egy-két kivétellel általában ezt mutatja. Mindkét irány kellő mértékben 
vaíó ápolása adná meg a legüdvösebb eredményt és az ifjúság teljes 
kiművelődését.

A cserkészcsapatok nagy erővel és buzgósággal folytatták az egész 
év folyamán működésüket. A középiskolák e legnépszerűbb intézménye, 
mely szerencsésen egyesíti az említett két irányt is, mindenütt olyan 
érdeklődést kelt, hogy az eddig itthon és külföldön elért szép ered
mények igen szép kilátásokkal kecsegtetnek. Nyári táborozást 18 csapat 
rendezett, legtöbben a Duna mellett (5), azután a Balaton mellett (4).

Az iskolák által kiosztott segélyek és jutalmazások a kálvinista 
hagyományoknak megfelelően, dacára a sok hadikölcsönbe fektetett 
alapítványi tőkének, melyek még mindig várják, ha nem valorizálásukat 
is, de legalább charitativ segélyezésüket, igen tekintélyes összegre rúg
nak és mutatják a tanulóifjúság megértő gondozását. Kiosztottak tandíj
elengedésben 57.551 P-t, ösztöndíjak és jutalmakban 31.011 '82 P-t, 
ifjúsági egyesületek segélye 13.398 87 P, önképzőköri jutalmak 1974 P, 
könyvsegély 87.783'20 P, szülők adományai és egyéb segélyek 14.514'40
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P, cserkész és kirándulási segély 3249'11 P, korrepeticiók útján nyert 
segély 39.541 P, köztartási és internátusi segély 79.306'78 P, legatiók- 
ból 14.788 P, összesen 344.118' 18 P. A könyvsegélyezés terén első 
helyen áll Debrecen (gimnázium) 37.500 P, a másodikon Csurgó 16.000 
P értékű könyvvel.

Internátus és köztartás volt 15, csak tápintézet 1 intézetben. Az 
évi ellátási díj legkisebb Sárospatakon: 350 P, legnagyobb a Baar- 
Madasban: 1600—2400 P, a fiúközépiskolák között Kecskeméten : 720 P. 
A többiek díja 460 és 960 P közt mozog. Internátusa van a Baar-Ma- 
dasnak, a kecskeméti leánylíceumnak, a debreceni és miskolci leány- 
gimnáziumnak, a mezőtúri, hódmezővásárhelyi, sárospataki, debreceni, 
hajdúböszörményi, pápai gimnáziumoknak, a kisújszállási, csurgói, kis
kunhalasi, kecskeméti, szeghalmi reálgimnáziumnak.

Internátus a múlt évben 3 helyen nyílt meg: Hódmezővásárhelyen, 
Kecskeméten és Kisújszálláson.

Teljesen modern felszereléssel pompás új épületet kapott a Baar- 
Madas intézet.

A 7863 osztályvizsgát tett tanuló közül jeles volt 851 (10'8°/o), jó 
1847 (23'5°/o), elégséges 3826 (48'7"/<>), egy tárgyból elégtelen 608  (7‘ 7%), 
két tárgyból elégtelen 512 (6'5%), több elégtelen 219  (2'8“/o), összes 
elégtelen 1339 (17°/o), ami elég jó eredménynek mondható.

Legtöbb a jeles a debreceni leánygimnáziumban (27'97o), a fiú- 
középiskolák közül Hajdúböszörményben (13'3%), a jó a budapesti 
Baar-Madasban (48%), a fiúközépiskolák közül Gyönkön (34'57o), az 
elégséges Mezőtúron (58'7“/o), legtöbb az elégtelen ugyancsak Mezőtúron 
(24'8°/<>). Legkevesebb a jeles Gyönkön (1‘8%), a jó Mezőtúron (11‘5%), 
az elégséges a Baar-Madasban (28'6%), a fiúközépiskolák közül Kun- 
szentmiklóson (41'5°/o), az elégtelen a Baar-Madasban (2'3%), a fiú
középiskolák közül Gyönkön (5'37o),

Az általános eredmény legjobb volt a Baar-Madasban (4873 egység), 
a fiúközépiskolák közül Hajdúnánáson (4518 egység).

Példás magaviseleté volt 4306 tanulónak (58'2%), jó 2924-nek 
(39’5%), szabályszerű 157-nek (2'3%), kevésbé szabályszerű 5-nek. 
A magaviseleti osztáiyozásban igen nagy különbségek vannak az egyes 
intézetek közt, mert míg pl. Sárospatakon a tanulók 81'8°/o, Pápán 
72'37o, Kecskeméten 7l'7°/o példás viseletű, addig Karcagon csak 
37'6‘Vo, Hajdúnánáson 39% és Békésen 24% a példás viseletű. Nem 
valószínű, hogy ennyire eltérő volna a tanulók magaviseleté egyik-másik 
intézetben, de amott valószínűleg más mértékkel mérnek, mint emitt. 
Véleményem szerint amazoknak a mértéke a helyes.

Érettségi vizsgálatra jelentkezett szeptember hóban 57, december
ben 17. az év végén 763, összesen 810. Ezek közül jelesen érett 113 
(14%), jól 193 (23'9%), érett 377 (46’5%), javító vizsgára utasíttatott 
102 (12'6%), ismétlésre 23 (2'84%), végleg elutasíttatott 2 (0' 16%). Görög 
nyelvből kiegészítő vizsgát tett 70.

Legtöbb jeles érett volt a Baar-Madasban (30'4%), a fiúközép
iskolák közül a hajdúnánásiban (24%), legkevesebb a csurgóiban (4'5%).
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Legtöbb jó volt a debreceni leánygimnáziumban (35'9°/o), a fiúközép
iskolák közül a sárospatakiban (34'7°/o), legkevesebb a mezőtúriban 
(9'9°/<i). Legtöbb volt az egyszerűen érett Hajdúböszörményben (65‘7°/o), 
legkevesebb Kunszentmiklóson (27‘6%). Legtöbb utasíttatott javítóra 
Kunszentmiklóson (31°A>), legkevesebb Kecskeméten (0%). Legtöbb uta
síttatott ismétlésre Békésen (16°/o), legkevesebb Kecskeméten (0%).

Az érettségi átlagos eredménye legjobb volt a Baar-Madasban 
(3913 egység), a fiúközépiskolák közül Kecskeméten (3913 egység), leg
gyengébb volt az eredmény Békésen (2920 egység).

írásbeli vizsgálati tétel volt a magyar nyelvből: Kisfaludy K. 4, 
Tompa M. 2, Madách 4, Arany 3, a regény 3, a 19. szd. irodalma 2, 
az eposz-költészet 1, Eötvös 1, Fáy és Eötvös 1, általános irodalmi 1 
vizsgálaton.

A latin nyelvből: Cicero 9, Sallustius 3, Tacitus 2, Lívius 6, 
Caesar 1, Tibullus 1, Ovidius 1 vizsgálaton.'

Ami a tandíjakat és egyéb iskolai díjakat illeti, e tekintetben el 
kellett intézeteinknek térni a régi hagyományoktól, mikor az arra való 
tanulók úgyszólván ingyen kitanulhattak s a többiek se voltak magas 
díjakkal megterhelve, mert az évről-évre szaporodó új terhek mindenütt 
a tandíjak emelését teszik szükségessé. A régen kevés tandíjjal dolgozó 
kálvinista intézetek, sajnos, drágábbak lettek az állami intézeteknél, 
mert a fenntartókra az állam is évről-évre újabb terheket rak. A mai 
nehéz viszonyok közt az iskolai díjak összegének kisebb vagy nagyobb 
volta nagyon is számításba jön, s az iskoláinkba küldött tanulók lét
számára is jelentékeny befolyással van. Nem gondolnánk, hogy a kor
mánynak célja volna, hogy a mi intézeteinkben a tanulók száma ke- 
vesbedjék, a saját intézeteiben pedig szaporodjék.

A tandíjak és egyéb iskolai díjak összege az egyes intézeteknél 
a tanulók vallása és lakóhelye szerint a következő: Békés: nem közli. 
Budapest, Baar-Madas: 1 5 6 — 292  P. Budapest: nem közli. Csurgó 
1 4 L 3 8 — 161'38  P. Debrecen: 8 0 — 130 P. Debrecen, leánygimnázium: 
110— 1 9 2 -40  P. Gyönk : 85  P. Hajdúböszörmény: 8 0 — 120 P. Hajdú
nánás: 9 6 — 116 P. Hódmezővásárhely: 79— 97 P. Karcag: 9 2 '5 0 —  
132'50 P. Kecskemét, leánylíceum: 102— 182 P. Kecskemét: 7 8 ‘8 0 —  
136'80 P. Kiskunhalas: 5 4 ‘38— 107‘38  P. Kisújszállás: 100’6 4 — 144'64 P. 
Kunszentmiklós: nem közli. Mezőtúr: 80 — 140 P. Miskolc, leánygim
názium: 4 8 — 9 6  P. Miskolc: nem közli. Nagykőrös: nem közli. Pápa: 
80 P. Sárospatak: 1 0 L 7 4 — 166'74 P. Szeghalom; 8 5 — 110 P.

A többi statisztikai adatokról általános kimutatást nem közölhetek, 
mert ezek a kimutatások nem egyöntetűek és nem teljesek. Egyik igaz
gató ezt, a másik amazt látja jónak felvenni vagy kihagyni. így nem 
minden értesítő közli az adatokat a szülők foglalkozásáról, a tanulók 
nyelvismeretéről, a tanulók mulasztásairól és a tanulók * egészségi 
állapotáról.

(Kisújszállás) Soós József.
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Hazai és külföldi irodalom.
Wilhelm S tek el: Üzenet az anyáknak. Fordította, jegyzetekkel 

és előszóval ellátta Gartner Pál. I. rész: Kisgyermekkor. II. rész: 
Óvodáskor és az első iskolaévek. III. rész: Serdülőkor és az érettség 
kora. Budapest, Novák Rudolf és társa.

Jóhírű ideggyógyász irta ezt a három füzetet, mely elsősorban 
tényleg az anyáknak szól, de másodsorban minden pedagógus figyel
mére érdemes. A hasonló tárgyú könyvektől (pl. Czerny Ad. elterjedt 
könyvétől: Der Arzt als Erzieher) abban különbözik, hogy nemcsak 
orvosi szempontból nézi a gyermek fejlődését, hanem pedagógiai, sőt 
társadalmi szempontból is. Legfőbb előnye ép az a széles látókör, sok
oldalú érdeklődés minden a gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi, 
nevelői és szociális kérdés iránt, valamint józan, a végletektől általában 
tartózkodó analista álláspontja. Hogy csak pár példát említsek, ép úgy 
szóvá teszi a gyermek játékát és olvasmányát, a tanártipusokat, ifjú
sági egyesületeket, mint a törvénytelen gyermek, a homoszexualitás vagy 
az anyós problémáját — sőt még a keresztrejtvények szokásáról sem 
feledkezik meg! De ép azért lehetetlen e mondhatatlanul gazdag könyv 
tartalmát csak félig-meddig is vázolni, azt el kell olvasni, még akkor 
is, ha a szerzővel sokszor ellentétes meggyőződést vallunk is. Ez az 
ellentét sokszor abból fakad, hogy a szerző Freud tanítványa és bár 
sok tekintetben nem követi, mégis benyomásunk szerint ő is helyenként 
túlnagv jelentőséget tulajdonít a szexualitásnak már a gyermekkorban. 
De ezenkívül is vannak orvostudományi és pedagógiai nézetei, melyek 
ellentmondást fognak kiváltani. Pl. hogy még nem látott olyan terhes 
asszonyt hányni, aki örült a gyermekének és szerette a férjét; a gyer
meknek (kezdettől fogva) nem szabad a szülők hálószobájában aludnia ; 
öröktől fogva harc dúl a szülők és gyermekek közt; az ember lelké
ben a gyűlölet elsődleges; az ajak és körömrágás, az ujjak rágása vagy 
szopása mindig annak a gyűlöletnek a kifejezése, amely a környezet 
valamely tagja ellen irányul; fiúk és leányok közösen sportoljanak, stb. 
E pár kiragadott és alig elfogadható nézettel szemben azonban annyi 
a talpraesett megjegyzés, üdvös utasítás, helyes vélemény, hogy szülők 
és pedagógusok nagy haszonnal fogják forgatni e könyvet. A fordító is 
gondos munkát végzett. Sz. O.

Az „Üj Idők“ illem-kódexe. Budapest, 1930. Singer és Wolfner. 
296 lap.

Nem szoktunk lapunk hasábjain hasonló, reklámmal terjesztett 
művekkel foglalkozni. Azonban ez az „Illemkódex", mely a művelt 
hölgyközönség kedves lapjának, az Üi Időknek cégére alatt jelenik meg, 
annyira széles körnek szól és bizonyára oly nagy elterjedtségnek fog 
örvendeni, hogy róla tudomást kell vennünk nekünk, pedagógusoknak 
is. A „Szerkesztői üzenetek“ rovatvezetője az Üj Idők munkatársainak
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közreműködésével végezte az összeállítás munkáját s mindjárt meg kell 
állapítanunk, hogy jó munkát végzett: ilyen könyvre igen nagy szük
ség van, mert haszonnal forgathatják ezt a felnőttek, műveltek és 
kevésbbé műveltek egyaránt, de főleg a mi gyermekeink, tanítványaink 
is. A szerkesztő alapelvét már a bevezetőben megmondja: „Amit nem 
kívánsz magadnak, ne tedd másnak!" S ezután megadja az alább jel
zett fejezetekben az élet mindenféle körülményei között való viselke
désről helyes tanácsait abban a közvetlen modorban, mely e rovat 
szerkesztőjét annyira jellemzi. Részei: önuralom, a félénk és a hencegő, 
hiú és hanyag; a test ápolása és u sport (ez ma, mikor a sport az 
érdeklődésnek annyira központjában áll, hogy divattá lett az iránta való 
érdeklődés, igen helyes irányba tereli a vele való foglalkozást); öltöz
ködés és divat (még társas életet élő embernek is jó ez a fejezet, 
melyhez függelékül táblázat járul a helyes ruhaviseletről); asztalnál, 
dohányzásról, bemutatkozás, köszönés és megszólítás (hányán szívlel
hetnék ezt meg még a műveltnek nevezett középosztályból i s ! — itt 
a nálunk igen fontos címzésekre is kitér); látogatások, vendéglátás, 
szolgálók, borravalók, beszéd és társalgás, kártyázás; iskola és hivatal 
(ennek a fejezetnek első felére még visszatérünk, hiszen ez érdekel 
minket, tanárokat legközelebbről); tánciskola és táncmulatság; utazás 
és vándorlás, nyilvános helyen; levelekről, ajándékozás és az ajándék 
megköszönése ; eljegyzés és házasság; gyermekek, fivér (!) és nővér (!), 
öregek. Befejezésül megjegyzi, nehogy valaki azt olvassa ki e 
kódexből, hogy hazugságra nevel, mikor azt tanítja, hogy magunkat 
minden körülménynek megfelelően kell viselnünk, — ellenkezőleg azt 
szeretné elérni, hogy az itt körvonalazott viselkedés a mi egyéni voná
sunk legyen; hogy műveltnek lehessen mindenkit nevezni nemcsak 
azért, mert sokat tanult, hanem azért is, mert tud a társadalomban 
helyesen viselkedni — ez pedig nem könnyű dolog: Mellékletül: Mivel 
mit kell enni? Öltözködési kódex hölgyek-urak részére — zárja be a 
könyvet; végén Névmutató teszi az illető kérdések megtalálását könnyűvé.

E bőséges tartalom helyes formában mutat utat a tévelygőnek, 
megállapításait kivétel nélkül alá lehet írni.

Minket az iskoláról szóló sorok érdekelnek. „A diák szeretné, 
bár kikerült volna már az életbe. A meglett ember viszont, mint az 
életnek legvidámabb szakát, diákkorát áhitja vissza" — mondja. Kitér 
ezután az autodidaxis nehéz munkájára; majd inti a diákságot, hogy 
használja ki idejét, mert nem az iskolának, hanem az életnek tanul. 
Elvei: légy pontos, ne légy hanyag, légy ura cselekedeteidnek, udva
rias még diáktársaiddal is. A tanárokhoz való helyes viszonyról is 
szól, s itt elsősorban a diákkísasszonyok sokszor helytelen viseletét 
ostorozza és jó tanácsokkal látja el őket.

A közölt tartalom és egy fejezet rövid ismertetése alapján is 
minden pedagógusnak ajánljuk e könyvet, de ajánljuk minden gyerme
kével foglalkozni szerető szülőnek, kis barátainknak, kiknek félszeg 
elveit ilyen helyes útmutató előnyösen befolyásolhatja. Dr. Böhm Dezső.
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Dr. Szontágh Vilmos: A közigazgatás szabad belátása. (Disz- 
krecionális közigazgatás.) Közigazgatás jogi dogmatikai tanulmány. A 
miskolci evang. jogakadémia tudományos értekezéseinek tára. 32. szám. 
253. oldal.

Jeligének tenném e sok jogi érzékkel és jogi meglátással megírt 
komoly munka homlokzatára azt, amit Szontágh dr. befejezésül mond : 
„A jogállam megvalósítását a jó közigazgatástól várja a jogász köz
vélemény!“ Mert absolut igazság ama megállapítása: „Elvünk ugyanis 
az, hogy ahol megfelelő jogászi készséggel felderíthető a törvényhozó 
akarata, ott annak végre kell hajtatni, akár megfelel a jogi érzékünknek, 
akár nem, mert ez az alkotmányosság alapvető követelménye !“

Köszöntjük Szontágh dr.-t e hézagpótló munkájának megírásáért, 
mert a szabad belátás adott és ad ma is legtöbb alkalmat a sokszor 
nem is a legjobb jogi érzékkel megáldott közigazgatási tényezőknek, 
a hivatalos hatalommal való visszaélésre.

A cél, amelyet maga elé tűz, hogy a szabad belátásnak a köz
igazgatáshoz való viszonyát, érvényesülési lehetőségeit kifejtse és kor
látáit megállapítsa, széleskörű jogirodalmi ismeretével, alapos közigaz
gatási tapasztalataival, nagy mértékben járul hozzá e fontos kérdés 
tisztázásához.

Rövid bevezetés után a közigazgatásnak, mint állami működésnek 
a mibenlétével foglalkozik s megállapítja, hogy a közigazgatás alatt é rti: 
„a végrehajtó hatalom szerveinek a szervezeten kívül álló harmadik 
személyekkel szemben, állami közhatalommal való, konkrét jogviszonyt 
megállapító tevékenységét, az azzal kapcsolatos segéd tevékenységgel 
együtt."

Pauer nyomán „tanakodásszerű fontolgatásnak“ nevezi a szabad 
belátást, mely a közigazgatásban a jogszerűséget van hivatva szolgálni.

Éles határt von a közigazgatási bíróság hatásköre és a közigaz
gatás szabad belátási tevékenysége között, lévén a bírói tevékenység 
tisztán a törvény alkalmazása a jogrend fenntartására, míg a közigaz
gatás, a szabad belátás útján, a jogrend valamely új elemét létesíti az 
államakarat megvalósítására.

Ennek megállapítása után részletesen foglalkozik a szabad belátás 
jogi természetével. Visszapillantást tesz a közigazgatási tevékenység 
történeti fejlődésére egészen onnan kezdve, amikor még szabályozás 
nem is volt, csak közigazgatás, mint „önkényességig szabad közhatalmi 
tevékenység“. Teszi ezt azért, hogy a szabad belátás nehéz problé
máját nemcsak alakilag, de tartalmilag is az államcél érdekében jogi 
korlátok közé vonja. Megállapítja, hogy a diszkréció tisztázását elő
segítette a közigazgatási tevékenység jogi szabályozása, alanyi jogainak 
elismerése és a közigazgatási bíróság felállítása. Megjelöli a szabad 
belátás határait a közérdek és az érdek szempontjából, kijelentvén, 
hogy annak positiv értelmű jogi korlátáit a hatásköri és az eljárási 
szabályok képezik, mert a szabad belátás határai egyértelműek a jog
szerűség határaival. Felel arra a fontos kérdésre, mikor áll fenn az 
önkény a közigazgatásban s mikor beszélhetünk parlamentáris párt
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kormányzásról és alanyi jogok sérelméről. Reámutat a közigazgatási 
funkcionárius jogilag kötött és szabad belátás szerinti eljárásának szabá
lyozatlan állapotára, a jogi és diszkrecionális elem elválasztásának 
fokozott alkotmányjogi jelentőségére. Szükségesnek tartja a szabad be
látás körében tett intézkedések indokolását, hogy a sokszor utasításra 
foganatosított cselekmények jogi alapja felől a feleket megnyugtassa.

Végül a jogi szabadságok bölcseleti és jogi megítélése után a 
szabad belátás kérdésének irodalma következik, hogy befejezésül a 
szabad belátás vizsgálatát tárja elénk a tételes jog alapján.

Végig olvasva és végig tanulmányozva e kimerítő munkát, azzal 
a megnyugtató tudattal ajánljuk minden jogásznak és hazáját féltő állam
férfiúnak Szontágh dr. alapvető munkáját, hogy az általa megjelölt 
szabad belátás alkalmazásával fundamentumot rakhatunk a jövendő 
Magyarország jogállamának kiépítéséhez. Dr. Szuchovszky Lajos.

Dr. Hacker Ervin: Kriminalitás és Bevándorlás. A miskolci 
evang. jogakadémia tudományos értekezéseinek tára. 35. szám. 270 oldal.

Ez az alapos munka, amely a rendelkezésre álló adatok alapján 
kimerítően tárgyalja a bevándorlással kapcsolatos kriminalitás összes 
kérdéseit, méltán érdemel figyelmet úgy a tudományos, mint a gyakor
lati politikusok körében. A népmozgalomnak a közélet minden viszony
latára kiterjedő hatása nem lehet, amint nem is közömbös egy állam éle
tére sem. Azok a rideg statisztikai számoszlopok, melyek a bevándorlás 
és a kriminalitás arányait tüntetik fel, bizonyítják, hogy e vállalkozás 
hézagot pótol s elismerést érdemel.

In médiás res a kivándorlás okául elsősorban a közlekedési esz
közök gyors fejlődését jelöli meg Hacker dr. A kivándorlás különösen 
az Eszakamerikai Egyesült Államokba, Kanadába, Braziliába és Argen
tínába irányul. A kivándorlók legnagyobb része pedig Nagy-Britan- 
niából, Olaszországból, az Osztrák-Magyar Monarchiából, Oroszország
ból és Spanyolországból toborzódott.

1820—1927—ig az Egyesült Államokba közel 37 millió személy 
vándorolt ki, ami mellett Európában történt ide-oda vándorlás csak 
törpe minoritás.

A bevándorlás emez óriási aránya tette szükségessé a vele való 
foglalkozást, úgyhogy Amerika 1907-ben 3 felsőházi és 3 képviselőházi 
tagból álló Immigration Commissiont küldött ki. Joly, Meyer, Smith és 
Sutherland megállapították, hogy a bevándorlók bűnözése nagyobb, mint 
a bennszülötteké.

Ennek legfőbb oka, hogy Dél- és Kelet-Euróbából vándorolnak 
be a legtöbben, akik műveltségük vagy erkölcsi fogyatékosságuk miatt 
hazájukban megélni nem tudnak. Az új hazában új környezetbe kerül
nek, a törvényeket nem ismerik s így csakhamar összeütköznek a fenn
álló társadalmi renddel. A szegénység és nyomor meg egyenesen bűnbe 
kergeti őket. Az Egyesült Államok 1899—1910-es statisztikája szerint 9 
és fél millió bevándorló közül 7 és egynegyed millió ember mutatott 
fel 206 millió dollárt s ezek közül is 58 százalék nem a saját pénzén 
utazott.
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Joly a bűnözés egyik okául tudja be azt is, hogy család nélkül 
utaznak ki s mentül távolabb vándorolnak, annál nagyobb a bűnözés. 
A 18—20 éves nőtlenek pedig, ekkor kezdvén az életharcot, hamar 
botlanak. Bertíllon Jaques szerint pedig a bevándorlók között több a nőtlen.

A nőknél viszont sok a prostituált.
Bűnözés szempontjából nem utolsó helyet foglal el az alkoholiz

mus és az Immigrant Bank üzelmei, amely a bevándorlók tapasztalat
lanságát, az ottani viszonyokban való járatlanságát csalás, sikkasztás, 
okirathamisítás és sok más nyereségvágyból származó bűncselekmény 
elkövetésére használja fel. 1910 körül 2600 ilyen bank működött.

A kriminalitás további oka az is, hogy a bevándorlók között több 
az ipari foglalkozású, mint az őstermelő s ezek közül is sokan, mint 
pl. a magyarok, bányászok lesznek. Ezáltal pedig fokozódik a kínálat, 
csökken a munkakereslet, ami rontja az életstandardot. Az elhelyeződés 
megnehezedik az ipari munkásnál, lassan egyoldalúvá lesz és így rontja 
a munkabér viszonyokat. De rontja azáltal is, hogy életigényét a benn
szülöttekéhez szabván, alacsonyabb bérért is hajlandó dolgozni.

A legtöbb bevándorló magával viszi a faji tulajdonságait is. így 
az orosz a lopást, testi sértést, az olasz, kínai, mexikói a súlyos testi 
sértést, aminek visszahatása az amerikaiak részéről a lincselés és a 
Klu-Klux-Klan.

A társadalomellenes bűncselekményeknél is a bevándorlók viszik 
a rekordot. így az írek, angolok, skótok, walesiek. A szemérem elleni 
bűncselekményeknél a kanadaiak, személyek elleninél az olaszok, len
gyelek, osztrákok, oroszok, vagyon ellenieknél a mexikóiak, lengyelek, 
oroszok. Ezen bűncselekmények okai a vagyon elleninél gazdasági vi
szonyokra vezethetők vissza, a személy elleninél a vérmérsékletre és 
műveltségre, a többinél pedig a műveltségre és fegyelmezetlenségre.

Végül a bűnözés nagyobb a városban, mint falun s a bevándorlók 
bűnözése Kelsey és Hall szerint a második, Ilesinszki és Sutherland 
szerint az első generációban szűnik meg.

Mindezek a bűnözések tették szükségessé a védekezést az érde
kelt államok részéről a bevándorlással szemben. így jött létre 1917. 
május 1-én a Bill Dillingham, amely megköveteli az olvasni tudást s a 
head tax és a potyautas partraszállásának a megakadályozása. Továbbá 
a bűnösök kiadása, kiutasítás, fokozott pénzbüntetés, rendőri felügyelet, 
nemzetközi nyilvántartás, bevándorlási tilalmak, vízum-kényszer s a 
kvóta megállapítása.

A befejezésben a bevándorlók bűnözésének a megakadályozására 
vet fel Hacker dr. igen üdvös gondolatokat.

Ezek után arra kérjük Hacker dr.-t, hogy a trianoni békediktátu
mokkal sújtott, csonka Magyarország kivándorlási tanulmányát és sta
tisztikáját is írja meg, hátha a kanadai, franciaországi, avagy a török- 
országi magyar kivándorlók legtöbbször szomorú sorsa — amit magam 
is láttam — jobb belátásra bírja a mi gazdasági politikusainkat és kül
képviseletünket! Dr. Szuchovszky Lajos.
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Dr. Luther Márton Nagy Kátéja. Fordították : Evangélikus lel
készek a weimari kiadás alapján és a latin szöveg tekintetbevételével. 
Az „Emmaus felé“ kiadása. Sopron, 1930. 126. oldal.

Ha a sok fordító sok egyéniség stílusát, gondolkodási irányát még 
a legapróbb részekben sem tudja elrejteni, akkor egy szerző teljesen 
egységes s fejezetenként szorosan összefüggő műve az olvasóban igen 
vegyes hatást kelt. E fordításnál nem ismerjük az önkéntes vállalkozók 
külön tevékenységét s sajnos, alig vesszük észre a revizor gondos, 
összefogó munkáját, amelyre ilyen műnél múlhatatlanul szük
ség van.

Sajátos és egyéni meglátások kikényszerítik ezeket a megjegyzé
seket, s mégis a legteljesebh elismerés hangján kell megemlékeznünk 
úgy a revizor, mint az egyes fordítók fáradságáról. Jól olvasható, ért
hető, minden egyháztag közkincsének tekinthető dogmatikai vezérfonalat 
adott, a kiadásra vállalkozott Emmaus felé szerkesztősége s bizonyára 
a nevezettek mellett v. Sréter teológus is, aki, mint e vállalkozás 
hallgatólagos mecénása, akkor is bízott a könyv sikerében, amikor a 
munka fáradságos perceiben sokan a pesszimizmus tógájába öltözködtek. 
Ezen okok miatt dicsérettel említjük meg teológus ifjúságunk jó szán
dékait s az öregebbek köszönetét tolmácsolva nékik, arra kérjük őket, 
hogy sikeresen haladjanak a megkezdett úton. Gaudy László.

Imre Sándor: A lelkészi hivatás nevelési szempontjai. Külön
lenyomat a Protestáns Szemle 1930. júniusi számából. 16. oldal.

Ez a kis dolgozat első olvasásra olyan, mintha részeiben és egé
szében minden szakember közkincse lenne, a második és többszöri el
olvasás, vagyis alapos megmérlegelés után érték s betanítani való 
hasznos olvasmány. Ügy, ahogy ez a cikk meg van írva, betehető akár 
a valláspedagógia, akár pedig a gyülekezeti lelki gondozás fejezetei 
közé, s mert amik itt megirattak, nem az egyház hivatalos tagjának, 
hanem a protestantizmus barátjának szeretetbőí fakadt programmadása, 
s mint ilyen, különösen megbecsülendő és értékelendő.

Pedagógusok és felekezeti iskoláink minden rangú munkásai ré
szére legyen szabad néhány tételt idéznünk: „az egyházakat a köz
nevelés szerveinek tekintjük", „a lelkészi munkában a nevelés gondo
lata nélkül nem lehet a siker sem tartós, sem egyenletes“, „a lelkész 
csak akkor töltheti be nevelői feladatát, azaz akkor ismerheti fel a 
maga egész hivatását, ha a gondolkodása nevelői gondolkodás“, „minél 
kevésbé becsüli meg a maga fensőbbségét a nevelő, azaz minél lejebb 
ereszkedik a hivatása magaslatáról, annál rohamosabban és teljesebben 
elveszti a vezetésre szükséges erőt.“ „Az az egyház halad életének 
biztosításában legtöbbre, amelyik leginkább gondoskodik a papképzés
ben arról, hogy pl. a lelkész művelt hívei között is szilárdan mcgáll- 
hasson — egyénibben tudjon bánni az egyénekkel —, fel tudjon ismerni 
adott helyzeteket gyülekezetében és ennek környezetében — megért
hesse és megbecsülhesse a legegyszerűbb emberek annyira aprólékos
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és nékik mégis oly fontos ügyét-baját, — mindent egybefoglalva: ne
velő akarjon és tudjon lenni.“

Ezek az idézetek sejtetik az egészet s a recenziót végzőt feloldják 
további kötelességei alól azzal a megtoldással, hogy bárha mind többet 
olvashatnánk olyan pedagógiai vonatkozású cikkeket, amelyek egyhá
zaink helyes iskolapolitikájában és gyakorlatában minden negatívumot 
eltüntetnének. Gaudy László.

Olvasókönyv az elemi népiskolák II. osztálya számára. Ta
nítók közreműködésével szerkesztette: Baltazár Dezső ref. püspök, 
Imre Sándor egyet, tanár, Révész Imre ref, lelkész.

Az olvasókönyvnek a Tanterv és Utasításban megjelölt hivatása 
több irányú: 1. gyarapítsa a gyermek szókincsét, fejlessze nyelvérzékét 
és fogalmazóképességét, 2. töltse meg lelkét erkölcsi jóra ösztönző 
eszményképekkel s ezzel mozdítsa elő a gyermek erkölcsi nevelését, 
3. Hasson a közölt olvasmányokkal a gyermek képérzékére s keltse 
fel és fokozza olvasókedvét, 4. és végül vezesse be a gyermeket a 
nemzet érzés- és gondolatvilágába.

E célok megvalósítására törekszik teljes egészében és minden 
részletében a kiváló szerzők olvasókönyve, de a könyv egyik leg
nagyobb értékét éppen annak közvetlen természetessége adja.

A vallásos érzésen alapuló s ezt fejlesztő imádság-versek, a 
családi érzést fokozó olvasmányok, a kiváló költőink műveiből ügyes 
alkalomszerűséggel felhasznált idézetek, a népszokásoknak elbeszélő, 
vagy jelenített formában való közlése, a természet megfigyelésére ösz
tökélő mesék, a jogi, társadalmi élet elemeit megismertető kis pár
beszédek egytől-egyig bizonyítják, milyen mély gyermeklélektani isme
retek alapján válogatták, illetve írták az érdemes szerzők e kis remek
műveket.

Mivel a tanítás és nevelés e fokon még kizáróan csak induktiv 
következtetéseken alapulhat, értelmi, érzelmi, erkölcsi téren is a szem
léltetés adja a kiindulást, legyen az akár külső, akár belső szemlélet. 
S egyaránt fontos e kétféle szemléltetés menete s a gyermek öntevé
kenységének érvényre juttatása. Ez olvasmányokban, költeményekben 
gazdag változatosságban halmozódnak a legnemesebb emberi érzések, 
önkénytelenül kiviláglanak erköcsi igazságok, anélkül, hogy azoknak 
szavakban való kifejezése, esetleg merev nehézkessége elriasztaná az 
abstrakcióktól olyan félénken húzódozó gyermeket. Ha ilyen határozott 
formát mégis keres némelyik erkölcsi igazság, azt a nép ajkán élő köz
mondásban találja meg, melynek ismert hangzása egyrészt megkönnyíti 
a gyermek elraktározó munkáját, másrészt kultúrfok szempontjából is 
éppen megfelel az elemi-iskolás gyermek értelmi fejlettségének, továbbá 
a tekintély erejével hat és belevilágít a nép leikébe is.

Ugyancsak követi a könyv a Tanterv utasítását történelmi, ter
mészetrajzi, földrajzi, műveléstörténeti olvasmányok közlésével. Ez el
beszélő, párbeszédes alakú közlemények üde frissesége kellemesen lep 
meg az olvasókönyvekből általánosan ismert, tanító és nevelő célzatuktól
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merev és keresett olvasmányok után, s teszi esztétikai szempontból is 
élvezetessé, szinte művészi élvezetet keltövé e kis olvasmányokat.

E könyv tehát valóban megfelel eszményi és gyakorlati hivatásá
nak : gazdag és változatos ismeretanyagot közöl és a legnemesebb érzé
seket váltja ki és fejleszti a gyermek lelkében.

E nevelő hatást nagyban fokozzák a szöveg közé igen ügyesen 
elhelyezett rajzok, melyeknek derűje, népies alakjai, Ízléses vonalai 
szintén értéket jelentenek.

A mondottakból megállapítható, hogy e könyvecske megjelenése 
tankönyvirodalmunk örvendetes eseménye, a kiváló szerzők neve 
nyomán járó nagy várakozást teljes mértékben beváltja. Bár jönnének 
nyomában a többi osztály számára is ugyanilyen lendületes és értékes 
olvasókönyvek!

(Budapest) Dr. Zelenka Margit.

Dr. Nősz Gyula: A gyorsírás kötelező tanítása a közép
iskolákban és a polgári iskolákban.

A Magyar Gyorsírók Országos Szövetsége emlékiratot intéz a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz a kötelező gyorsírás 
tárgyában. 15 pontba foglalja a Szövetség pedagógiai szakosztályának 
véleményét. Lényege a következő: Főcél: a percenként 120 szótagos 
diktátum szabatos írása s elolvasása. Mellékcél: adassék alkalom a 
tehetségesebb növendékeknek arra, hogy a beszédírást is elsajátíthassák, 
mert a beszédírásban az utánpótlást eddig is a középiskolai gyorsíró
tanfolyamokról kikerült ifjúság adta. — Legalkalmasabb volna, ha 4 
évfolyamon át és pedig 2 éven át heti 2—2 órában és 2 éven át heti 
1—1 órában lehetne tanítani. — A kezdet az alsóbb osztályokban leg
inkább a IV. osztályban volna célszerű. A tanuló érdeklődése még 
kevésbbé fejlődött ki egyes tárgyi irányokban s szívesebben foglalkozik 
ilyenkor még egy gyakorlati ismeret elsajátításával. Aki elhagyja a IV. 
osztály után a középiskolát, az is megszerezheti a gyorsírás alsó fokát. 
Hogy a felsőkereskedelmibe kerülő tanulók a gyorsírás ismeretében ne 
mutassanak fel lényeges különbséget, a polgári iskola III. és IV. osztá
lyában is be kell állítani a gyorsírást. Az első és második osztályban 
újra tanítsanak szépírást, ez a gyorsírási eredményeket is javítaná. — 
Ha a gyorsírás a felsőbb osztályokban nem kapna kötelező órákat, a 
növendékek nem kötelező különórák keretében nyerjenek alkalmat a 
további gyakorlásra. Kívánatos a gyorsírókörök kötelező felállítása. — 
A gyorsírás osztályozó rendes tantárgy legyen, melynek buktató ereje 
van. A 120 szótagos sebesség eléréséhez külön rátermettség, tehetség 
nem kell, mint a zenéhez, rajzhoz. — Átmenetileg elsősorban azok 
tanítsák, akik eddig is mint rendkívüli tárgyat tanították. Legfontosabb 
a szakképzettség. — Szükség volna szünidei továbbképző tanfolyamra, 
amelyeken a tanárok elméleti és módszertani kiképzést nyernének. — 
A gyorsírástanárok kiképzése céljából egyéves tanfolyam szervezendő 
a bölcsészeti fakultáson. A polgári iskolai tanárképző intézetekben 
rendes tárgyként kellene beállítani a gyorsírást. — A képesítés meg-
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szerzése a tanárvizsgálóbizottságokban történhetnék s a jelöltek a gyors
írást mint harmadik szaktárgyat vehetnék fel. A mai vizsgakövetel
ményeket szigorítani kell. — Az órák a tanár rendes óraszámába be- 
számítandók. A gyorsíróköri gyakorlóórák, versenyek vezetéséért a 
tanár szintén méltó díjazást kapjon, mert ezek sok munkát hárítanak reá.

A fűzet többi részében az országos versenyeken sikerrel szere
pelt iskolák tanárai szólalnak meg. — Kondói Kiss József dr. az V. 
és VI. osztályban heti 2—2 órás tanítást javasol. Ugyanez a felfogása 
Kiss József piarista tanárnak. Galamb Ödön az V. és VI. osztályban 
heti 2—2, a VII—VIII. osztályban heti I — 1 óra bevezetését ajánlja. 
Steller Ignác szerint: átmenetileg a IV. osztályban kell megkezdeni 
1930—31-ben, mert ott könnyű 2 órát elvenni a németből, a természet
rajzból vagy a heti 1 órában úgyis nullát érő földrajzból. Véglegesen 
azután a III. osztályban kezdődjék s itt, valamint a IV-ben 2—2 óra 
legyen, az V—VIII. osztályokban heti fél-fél óra hetenként kétszer. A 
rendkívül sok munkát adó gyorsíróóra a tanárnak 2 órát számítson. 
Farkas István: III. o. 3, IV. o. heti 2, V. o. heti 1 óra. Eckerdt Elek 
a III. o.-ban, Bauer Ede a IV-ben kezdetné. Egy sereg középiskolai 
igazgató rövid állásfoglalását tartalmazza még a fűzet.

Én, aki a pápai ref. gimnáziumból hoztam magammal a gyorsírás 
szeretetét s ott előadó is voltam, a Gabelsb.—Mark. rendszerrel kezdtem, 
majd megtanultam a Nagy Sándor-félét s ma kizárólag az egységessel 
írok, 13 évi középiskolai tanításom tapasztalatai alapján a IV. és V, 
osztályban heti 2—2 órát tartanék leghelyesebbnek. Ezekben az osztá
lyokban mindenki megtanulná a fogalmazási és az irodai gyorsírást, s 
a többit a gyorsírókörökre bíznám. A IV. osztályban kellene kezdeni, 
hogy az alapelemekkel az is megismerkedjék, aki elhagyja a közép
iskolát. Másfelől, aki 2 évig 2 órában komolyan tanulta a gyorsírást 
— ehhez pedig az kell, hogy buktatóerejű tárgy legyen —, az már 
iskolai feladatai végzése közben annyi hasznát látja tudásának, hogy 
nem hagyja abba s ez a folytonos használat pótolja a VI. vagy VII. 
osztályba javasolt 1—1 órát. A beszédírás csak a rátermetteknek való; 
ennek tanítására, valamint az önként jelentkező VII—VIII. o. tanulók 
gyakorlására mindenütt legyen gyorsírókor Papp László.

Dr. Vass Sándor: A református magyarság a statisztika 
tükrében. Budapest, 1929. 15 oldal, Különlenyomat a református 
Figyelőből.

A társadalom életének, helyzetének és változásainak legfinomabb 
szeizmográfja á statisztika. Végtelenül nagy örömünkre szolgálhat, 
hogy e mű különlenyomatként is megjelent, mert benne a tudós 
szerző a legobjektívebb és így megfellebezhetetlen statisztika adataival 
feltárta református magyar népünk helyzetét. Régen vártuk már ezt és 
most, hogy megjelent, válóságos vadamecumjává kell legyen minden 
magyar református intellektuellnek. Az olcsó kis füzet valóban alkal
mas és égetően szükséges a tömeges terjesztésre és elterjedésre. Nem
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csak azért, mert a felekezeti öntudat ápolásának egyik legfrappánsabb 
eszköze, hanem mert teendőink direktíváját is világosan elibénk tárja.

A mü a demográfia csalhatatlan eszközeivel VII. fejezetben tárja 
fel a Csonka—Magyarországi reformátusság mai helyzetét. Az első 
fejezetből ^szembeszökő, hogy a 21"A,-nyi reformátusság 99'/«-ban 
magyar anyanyelvű és az írni-olvasni tudó reformátusok arányszáma 
az országos átlagnál jobb. Foglalkozás szerint pedig a reformátusság 
csupán két foglalkozási ágban van képviselve túlnyomó arányszámmal, az 
u. n. őstermelésnél és védelemnél (katonaság), tehát az eminenter 
nemzetfenntartó pozícióban, a két parexcellence magyar foglalkozási 
ágban. Valóban az elfogulatlan statisztika előtt nem kérdés, hogy 
mennyiben „magyar vallás" a kálvinizmus. De még sokkal eszmélte- 
tőbbek az általános népesedési mozgalom adatai, melyekből kitűnik, 
hogy a legutóbbi népszámlálástól, 1920-tól 923-ig 0'2°/o-kal kevesebb 
a reformátusok száma és azóta is apadóban van. Mi ennek az oka ? 
Egyszerűen az, hogy háborús veszteségünk minden 100 lakosból kettővel 
több, mint a katholikusoké és éppen abból a korosztályból, mely ter
mészetes szaporodás szempontjából a leginkább számításba jöhet. 
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a statisztika csalhatatlan óramutatója 
kimutatja ugyan, hogy a reformátusoknál 0'4u/u-kal több az egészen 
terméketlen házasság, mivel pedig a terméketlenség kétszeres veszte
séget jelent: nincs mit vetni egymás szemére. Látnivaló tehát, hogy 
ha a reformátusság fajfentartó szerepe körűi kifogások merülnek fel, 
annak elsősorban aránytalanul nagy háborús veszteségei adják az 
okát és — a dunántúli nagybirtokok közzé ékelt helyzetük közgazda- 
sági sivársága. Szerző külön fejezetet szentel Csonka-Magyarország 
statisztikájának felekezeti szempontok szerint. Nyomasztó, nehéz álom
nak tűnik fel az az elképzelhetetlen aránytalanság, mely ezen a pon
ton ötlik a szemünkbe. Például az ország összes középiskolái közül 
28 katolikus, 18 pedig református középiskola, vagyis egy millió lélekre 
5 katholikus, és 10 református középiskola esik, ami azt jelenti, hogy 
a 844000 holddal bíró katolikus egyház felényí középiskolát tart fenn, 
mint a 33000 holddal biró református egyház! Pedig ez az egyház
fenntartásnak csak egy része! Annál örvendetessebbek a hitéletre 
vonatkozó adatok. Mid például 1923—25. években a református
házasságkötésekből 887» részesült egyházi áldásban, addig a katoliku
soknál 847». Annál kedvezőtlenebb azonban a reformátusságra nézve 
a vegyesházasságok és áttérések statisztikája, melynek okadatolása 
különtanulmányt érdemelne. Végűi a büntetések statisztikája mutatja, 
milyen ízléstelenség egy-egy felekezetet valamilyen kedvezőtlen statisz
tikai adat alapján pellengérre állítani.

Fenti kiragadott adatokból is látható, hogy e mü objektív statisz
tika, komoly demográfia, sem több sem kevesebb. Közgazdasági és 
közegészségügyi, ingó és ingatlan vagyoni statisztikával kiegészítve 
még inkább, de jelen tartalmával is alkalmasnak találnánk e művet 
zsebkiadásban is megjelentetni, hadd legyen ott minden református
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tanár, tanító, presbyter zsebében. A gimnáziumok VIII-ik osztályában 
pedig feltétlenül előhozandónak véljük.

(Mezőtúr.) Tóth Dezső.

Dr. Tavaszy Sándor: A kálvínizmus világmíssziója. Soli deo 
gloria kiadása. Mezőtúr, 1929. 52. 1.

Balatonszárszón 1929. július 2—7. napjain rendezett főiskolai fiú
konferencián hangzott el ez az előadás, amely a Török nyomda Ízléses 
kiállításában nyomdafestéket is látott. E nagy probléma meg is érdemli 
s evidens érdekünk is, hogy necsak a főiskolai hallgatóknak, de az 
öntudatos kálvinisták összeségének egyetemes kincsévé legyen.

Hogy e nagy horderejű kérdésre méltó feleletet adhasson, három 
síkban fekteti le mondanivalóit a szerző: mit jelent a világmisszió 
gondolata? honnan veszi a kálvínizmus a világmisszióra való igényét? 
és végül: hogyan és micsoda erő által tudja betölteni ezt az igényét?

Minden, ami keresztyén, ki kell lépnie a maga egyéni élete sík
jából — mondja — s önmagán túleső feladatok szolgálatába kell állnia. 
Krisztus nem az élet egy részét, hanem az egész életet kívánja az ő 
szolgálatába állítani. A keresztyénség tehát minden vonatkozásában, 
amit ez a név takar, missziói alapon áll, mert Isten üzenetét hozza 
ebbe a világba és ennek a világnak. A világmisszió gondolata tehát 
azt jelenti, hogy az Isten által újjáteremtett ember kilép önmagából és 
saját egyháza közösségében orgánumává válik ennek a küldetésnek, 
melyet Isten a világ kezdetétől annak végezetéig folytat Szent Lelke 
által s amelynek minden győzelme beleömlik Isten országa láthatatlan, 
de élő, ható és valóságos közösségébe.

Honnan veszi igényét a világmisszióra ? — erre is megfelel a 
szerző félreérthetetlenül világos, egyszerű példákkal. Ez a legnagyszerűbb 
megállapítása talán az egész munkának. Történeti tény, hogy a kálvi- 
nizmus, kialakulása óta az európai-ameiikai nép- és kultúrközösségben 
az igazi világformáló erőt képviseli. Az egyetemes hatású világkultúra, 
gazdagság, kereskedelem, ipar és az azokat inspiráló nagyszerű akti
vitás a kálvínizmus szellemében élő angolszász-amerikai népek orszá
gainak — Amerika, Anglia, Hollandia, Skócia — kezében van. Min
denütt, ahol a kálvinizmus megvetette a lábát, nagy szociális válságokra 
talált, minden forrongásban mint tisztító és újjászülő lélek szerepelt. A 
kálvínizmus ható szférájában teremtett, alkotott a békés kultúrmunka: 
Angliában, Svájcban, Hollandiában, Németországban és Amerikában. 
Ahol pedig a kálvinizmust középkori eszközökkel megsemmisítették, 
mint Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, sőt bizonyos 
tekintetben Magyarországon is, ott mindenütt a reakció és demagógia 
kilengései közt viha zik az élet.

A francia kálvinizmus gyors terjedése és kegyetlen vérbefojtásá- 
nak egész története a hősi kultusznak és a hithűségnek nagyszerű 
apotheozisa is egyúttal. A kiüldözött hugenották lendítették fel Porosz- 
ország és Berlin kulturális életét; Ausztria és Csehország kézműipará
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nak bámulatos fejlődése is a Kálvin tanoktól megacélosodott lelkek 
teremtő munkája volt.

Amerika tulajdonképpeni kultúrája ott kezdődik, amikor 1620. 
december 11-én egy kálvinista hite miatt kiüldözött kis csoport ki
kötött Üj-Anglia partjain. Amerikát ezeknek a zarándok atyáknak a 
törhetetlen hite és fáradhatatlan munkája tette naggyá épp úgy, mint 
Hollandia is a koldusoknak nevezett kálvinista atyáknak köszönheti 
belső erejét, konszolidációját.

Világmissziói igényét tehát a történelem igazolja. Most az a kérdés 
merülhet fel: miképpen gondolkozik a kálvinizmus Isten és az ember 
viszonyáról, mert ebben bontakozik ki a kálvinizmus igazi világmissziója.

A kálvinizmus szerint Isten és ember közt egymást teljesen ki
záró különbség van. Az Istenben nincs semmi emberi, viszont az 
emberben nincs semmi isteni.

A kálvinizmus a keresztyén univerzálismus vallása, mert a világ 
és az élet egyetlen egy területét sem tekinti közömbösnek Isten aka
rata szolgálata szempontjából, hanem a világ és az élet minden terü
letét feladatnak tekinti, amelyet Isten dicsőségére kell megoldania, de 
nem bizonyos helyeken, bizonyos időben és bizonyos tevékenységekben, 
hanem minden helyen, minden időben és mindennemű tevékenykedé
sünkben. E működési területen azonban nincs szükség semmiféle közben
járóra, az ember maga felelős tetteiért s személyes ügye az Isten is.

A kálvinizmus úgyis mint vallás, úgyis mint világnézet, politikai, 
társadalmi és gazdasági programm, úgyis mint egyházi közösség: evan
géliumi aktivitás; alázatos eszköz, egyszerű cserépedény, ö maga 
semmi sem akar lenni önmagáért, de minden kész lenni Istenért. Ebben 
a belső tendenciában van világmissziói igénye.

A kálvinizmus sohasem harcol egyéni érvényesülésért s ez a 
felekezet fölöttisége teszi univerzálissá. Sohasem azért a talpalattnyi 
térért küzd, amelyet a világban elfoglal, hanem azért a világot átfogó 
ügyért, amely mint Isten országa ragyog a világsötétségben.

Milyen erő által tudja betölteni hivatását? Erre is válaszol.
A kálvinizmus, mint olyan, legközelebb áll az élethez, mert el

ismeri, hogy vallásának van egy idői, történelmi, emberi oldala, amely 
a hitvallás revízióját is lehetségessé teszi. Ezért a ref. vallás a „mindig 
megújuló ismeret aktusában áll". Ez az örök reformáció éppen az alap
pillére, amely a felszabadulásban és folyton megújuló reformátori misz- 
szióban nyilvánul, s éppen ezért a kálvinizmust egyedül ez teszi 
képessé világmissziói munkára azáltal, hogy Úristen tekintete elé oda
állítja az embert személyesen . . .

Spengler az emberiséget betegnek mondja s a nagybeteg emberrel 
szemben a kálvinizmus tudja helyreállítani az Isten szuverén hatalmát. 
Mert bármily erős állításnak hangzik is, de úgy áll a helyzet, hogy az 
Isten saját igéi helyébe az ú, n. vallásosság, Krisztus ereje helyébe a 
„keresztyénség“ lépett. Ez a vallásosság és ez a keresztyénség nem 
képes a ma beteg gyermekét meggyógyítani. Elsősorban arra kell elő
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segíteni az Isten színe elé állított mai embert, hogy alkalmassá váljék 
az ige befogadására.

A társadalmi, jogi és gazdasági élet minden fázisára alkalmazva 
a kálvinizmus hivatását, legvégül bebizonyítja, hogy a nemzeti és tiszta 
értelemben vett demokratizmus a legmegfelelőbb kifejezési formát a 
kálvinizmusban találta, amely képes új meg új reformokkal szolgálni 
Isten világát. Annak pedig, hogy a kálvinizmus a jövőben is be tudja 
tölteni világmisszióját, utolsó feltétele az, hogy ismerje meg önmagát.. .

Ezzel az akkorddal mi is befejezzük e lapszámra talán kevés, 
de tartalmilag nagyon is súlyos könyv ismertetését azzal a kívánsággal, 
bárcsak sokan elolvasnák, ref. testvéreink mindannyian, kivétel nélkül, 
hogy elgondolkozva azokon, hitet, kitartást és erőt meríthetnének remek 
soraiból az élet minden megnyilvánulására s ezzel megalapozhatnák az 
öntudatos kálvinista hitet önmagunkban.

(Mezőtúr) Dr. Boross István.

Külföldi lapszemle.
Zeitschrift für pädagogische Psychologie, experimentelle 

Pädagogik und jugendbundliche Forschung. 31 jahrg. 1—3.
Az új évfolyamot Lochner prágai magántanár nyitja meg rend

szerező értekezésével, mely a neveléstudomány alapvetéséről szól. 
Annak a már befejeződéséhez jutó forrongásnak, mely a pedagógia 
elmélete és gyakorlata terén az utóbbi időben uralkodott, értelme és 
jelentősége : a neveléstudomány önállósulása. A lélektan és neveléstan 
nem alaptudományok immár a neveléstan számára, csak segédtudomá
nyok, amelyeknek eredményeit emez a maga speciális módszerével 
dolgozza fel. Mint minden tudománynak, a pedagógiának is első fel
adata a vizsgált tényeknek, tehát itt a nevelés folyamatának objektiv 
leírása. Ezért érthető az újabb időben a leíró pedagógia hangsúlyozása 
a normatívval szemben, mely előbb egyedül uralkodott. Leíró mód
szerrel kell megállapítani a nevelés fogalmát is. Itt szembetűnő a fel
nőttek oktatásának teljes figyelmen kívül hagyása az eddigi kutatásban. 
E mind szélesedő jelenségre is ki kell terjeszteni a nevelés fogalmát. 
A segédtudományok közé pedig be kell sorozni a társadalomtudományt 
is, hiszen a nevelés szociális jelenség. Jogosulatlan azonban a nevelés 
fogalmának kiterjesztése olyan jelenségekre, amelyeket öntudatlan neve
lés címén szoktak tárgyalni. Ezek a tünemények vagy nem tartoznak 
a nevelés körébe, vagy pedig egyszerűen az általános emberi kölcsön
hatások kategóriájába sorolhatók. Öntudatlan hatás nem nevelés, azzá 
éppen a tudatosság teszi.

Szól aztán az értekező a nevelés és kultúra viszonyáról és meg
állapítja, hogy a kettő kölcsönösen feltételezi egymást, egyik a másik 
nélkül el sem képzelhető, így az elsőség kérdését a kettő között nem
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is lehet eldönteni. Végül hangsúlyozza az egységes frazeológia fontos
ságát. Utóbbi időkben szinte divat volt különös fogalmakat tolni elő
térbe, szűkíteni jelentésükben, vagy egymás alá és fölé rendelni. Feles
leges és főként zavaró önkényeskedésnek minősíti pl. a szerző a Bildung 
és Erziehung megkülönböztetését oly formán, hogy a Bildung felé
rendelt fogalma lenne az Erziehung-nak. Sokkal helyesebb egységesen 
nevelésről, neveléstudományról, nevelési tényekről stb. beszélni. (Erzie
hung, Erziehungwissenschaft stb.) A pedagógia szót is ki kell küszö
bölni a neveléstudományból kétértelműsége miatt.

W. Stern: Az amerikai lélektanról szerzett benyomások címen 
beszámol amerikai tanulmányútjáról és az amerikai pszichológus- kong
resszusról. A nemzetközinek hirdetett kongresszuson 900 amerikai mel
lett mintegy 100 európai vett részt, így voltaképpen teljesen amerikai 
jellegű volt. így tapasztalatai alapján, melyeket néhány lélektani intézet 
meglátogatásával egészített ki, meglehetős hű képet adhat az amerikai 
lélektan mai helyzetéről. Első jellemző vonás a lélektan spekulativ 
irányának csekély művelése. Uralkodó kutatási irányzat a behavio- 
rizmus, amely a lélek belső lényének megismeréséről lemondva, külső, 
mérhető megnyilvánulásait vizsgálja. Wundt iskolája 1 Amerikában talált 
igazi hazát. Amerikában voltaképpen a fiziológiai lé ektant művelik. Az 
élmény, az egyes jelenségek beilleszkedése a személyiségbe csak 
másodsorban érdekli az amerikaiakat. A „test“-ek legkülönbözőbb fajait 
termelik ki és alkalmazzák hatalmas intézeteikben. Az óriási kísérleti 
anyag bő adalékot nyújt a statisztikai lélektan számára, amely szintén 
nagyban virágzik. Az összehasonlító lélektani munkálatok is igen tekin
télyesek. A különböző fajok, életkorok, nemek, társadalmi osztályok, 
különböző iskolatípusok, különböző környezet hatásainak lélektani 
sajátságai, már amennyiben mérhetők, mind pontosan ismeretesek' A 
lélektan eredményeinek gyakorlati alkalmazása kitűnő. Különféle intéz
mények szolgálják az ifjúság megvizsgálásának ügyét. A kisgyermeke
ket napokig figyelik az egyik „lelkiklinikában“ átlátszó, de a gyerme
kek oldaláról gyanútlan külsejű gázfalon át játékközben is. Más típusú 
intézetekben (case Studie) pedig több tagból álló tanács figyeli külön
böző szempontból a gyermeket s végül az egyes részletmegállapításokat 
közös tanácsülésen összegezik. Persze e módszer elég mechanikus és 
az egyéniség közvetlen egységes ismeretének hiánya tévedésekre vezet
het. Mindezekben a praktikus józan amerikai szellem nyilvánul meg, 
amelyben azonban hiányzik az érzékelmélyülés, filozófiai alapelvek s 
még a lélek belső élménye, természete iránt is.

A test és lélek összefüggése az iskolás gyermeknél — címmel 
szintén W. Stern ismerteti az idevonatkozó kísérleteket. A régi „mens 
sana in corpore sano“ elvével ellentétben áll Adler rekompenzációs 
tana, mely szerint a testi gyengeség szellemi erőkifejtésben keresi ki
egyenlítődését. Az eddig végzett kísérletek azt mutatják, hogy alacso
nyabb életkorban meglehetős nagy egyezés van a testi és lelki fejlődés 
között. Ez azonban idővel elmosódik. Az iskolás gyermekeket a tárgy 
szempontjából négy csoportba lehet osztani. A szellemileg kiválóak
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egy része a testileg is jól fejeitekből kerül ki. Ezek az egészségesen 
fejlődők. A másik csoport gyenge, vézna testű tanulóinál a nagy szel
lemi teljesítmény valóban rekomzenzácíóval magyarázható. A kisebb 
szellemi fejlettséget mutatók között a testileg erősek magatartása onnan 
érthető, mert éppen testi erejükből kifolyólag is érvényesülnek, tehát nincs 
olyan nagy szükségük a szellemi versengésre, A testileg-lelkileg hátra
maradottak végül a kedvezőtlen körülmények közt élő, nyomorgó gyer
mekek sorából kerülnek ki.

E. Müller: Álom- és mesefantázia címmel kutatja annak a nagy 
hasonlóságnak magyarázatát lélektani alapon, amely a mesevilág és 
álomvilág között már Wundt néplélektani kutatásai óta ismeretes. Külö
nösen Freud pszichoanalitikai iránya végzett e téren hatalmas munkát. 
Mint a mesében, az álomban is az aggodalom szörnyalakjai szerepelnek, 
vagy titkolt kívánságok válnak valóra, olykor pedig a hős (illetve az 
álpiodó) olyan teljesítményre képes, amire a valóságban nincs példa. 
Az ókori ember az álom óriásait valódi lényeknek hitte. Az álomban 
az istenek nyilatkozatait tisztelte. A mesélő szintén valóságnak akarja 
feltüntetni hihetetlen történeteit s a gyermek is kételkedés nélkül fo
gadja el a mesét. Az álomról közkeletű felfogás fejlődését áttekintve, 
megállapítja értekező, hogy sok közös vonás van a mese és álom között: 
az erkölcsi magatartás közömbössége, a lelki működés alászállása, az 
összefüggések meglazulása, az elfojtott gondolatok előretörése, nem 
létező képességek kifejlődése. Mindkettőben teljesen szabad a fantázia, 
megszűnik a társadalmi különbség. A mesék a népek álmai. Titkos 
kívánságai, vágyai bennük valósulnak meg. A parasztfiú elnyeri a 
királyleány kezét. A mesék a néplélek kívánságainak a fantázia színes 
képződményeivel átdolgozott alkotásai. Amit az egyén magára vonat
koztat, a mese általánosítja.

W. Illge az iskolás gyermek lelki alkatának megvizsgálására ké
szített kérdőívet ismertet. Az eddigi kérdőívek valóságos lélektani isko
lázottságot kívántak, a tanító megfigyelésére voltak alapítva, s főleg 
sok időt vettek igénybe. Az itt ismertetett kérdőívvel a tanító közvet
lenül a gyermekekhez fordul, a számozott feleleteket a tanulók egyszerre 
írásban adják meg. A felelet egy szó (igen, nem, gyakran, néha) minden 
kérdésre. A 46 kérdés a gyermek lelki életének mindenféle megnyil
vánulását felöleli. Az 1—3 a gyermek idegrendszerére, 4—24 a világ
hoz és az emberekhez való viszonyára, 25—30 becsületérzetére, 31—39 
érzelmi életére, 40—44 akarati életére, 45—46 felfogásának gyorsasá
gára vonatkozik. Az eredményt statisztikailag is gyorsan fel lehet dol
gozni és a feleletek az egyes tanulók jellemzésére is alkalmasak. A 
kérdések megszövegezésében a tanuló életkorához lehet alkalmazkodni.

K. C. Rothe: Az ethnográíía és antropológia jelentősége a neve
lés elméletére és gyakorlatára címmel e két tudománynak pedagógiai 
vonatkozásait kutatja és ismerteti. Hangsúlyozza a faji és alkati különb
ségek figyelembevételének fontosságát a nevelésben. Bécsi iskolákban 
szerzett tapasztalatai és megfigyelései alapján felvázolja néhány eltérő 
faj gyermekeinek jellemző sajátságait. Végül rámutat a faji különbsé
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gek fontos voltára a nevelő eljárásában is, bár a nevelői munka minő
sége inkább a személyiségtől függ. Nemcsak az egyének, hanem a 
fajok is végzői és szenvedői a nevelés nagy munkájának.

Finom lélektani elemzést közöl M. Moers a kárörömről. Kimutatja 
ennek különböző lelki motívumait és jelzi a nevelő számára, hogy 
milyen magatartással küzdheti le növendékében a káröröm különböző 
fajtáinak kifejlődését.

W. v. Hauff  fiúk tanítása közben szerzett szekszuálpszikhológiai 
tapasztalatait foglalja össze értékes tanulmányában. A pubertás előtt 
álló gyermek naiv érdeklődését a másik nem testi alkata iránt, a gyer
mekek ruha nélkül való tornáztatása csökkenti. Általában a pubertás 
előtt csak akkor érheti kár a gyermeket, ha romlott társa keríti be
folyása alá. Csak a felső osztályokban érdeklik a tanulókat önmagu
kért a szekszuális problémák. Ä pubertás korának nyugtalansága ide
jén a nevelő szilárd nyugalmával szerezheti meg a vezetéshez szük
séges bizalmat. A tanítással pedig olyan intenzív érdeklődést kelthet 
az ifjakban, amely elvonja figyelmüket a nemi dolgoktól. Szigorúsággal, 
keménységgel nem lehet célt érni Az apák rendesen parancsszóval 
akarják elintézni a gyermek nehéz ügyét, az anyák pedig nem vesz
nek róla tudomást. Ä legfelső osztályokban a másik nem iránti érdek
lődés újra megerősödik. Ekkor már az ifjú nevelhető a szerelem és a 
házasság nagy gondolataira. Az egészség követelményei, később az 
utódok iránti felelősség jó eszközök a nevelő kezében az ifjú vissza
tartására. Mert természetesen a nemi probléma megoldási lehetőségei 
között, csakis a teljes önmegtartóztatást lehet az ifjú számára követendő 
parancsnak adni. Ezért nemi kérdésekről csak akkor szabad beszélni 
az ifjú előtt, amikor éppen neki van rá szüksége. Máskor nem, mert 
végzetes hiba feleslegesen izgatni amúgy is nyugtalan kedélyét. — 
Rendkívül nagyértékű ez az alapos tanulmány, amely a teljes önmeg
tartóztatás mellett és a nemi felvilágosítás ellen szól.

Péter Zoltán.

Megjegyzések. 1
1. Fizetéscsökkentés fenyegeti a köztisztviselőket, úgy hírlik. 

Hogy mi a valóság a híresztelésekben, nem tudjuk. De azt tudjuk, 
hogy a középiskolai tanárok fizetéscsökkentése valóságos merénylet 
volna a magyar kultúra ellen.

A tanári fizetés mai mértéke is olyan létminimum, amely mellett 
csak ideálizmustól fűtött heroikus elszánással teljesíthetik a tanárok 
hivatásukat. A  tanárok ma sem élhetnek hivatásukhoz illendő módon, 
sőt le kell mondaniok olyan kultúrigényékről is, amelyek ki nem elé- 
gitése hivatásuk rovására esik. A mai minimális tanári fizetések csök
kentése tehát határozottan a tanárok teljesítőképességét fogja csökken-
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teni. Már pedig Csonkamagyarország mai helyzete minél erősebb lelkű 
új nemzedék nevelését követeli. Erős lelkű fiatalokat pedig nem nevel
hetnek szegettszárnyú, anyagi gondoktól letört tanári lelkek.

A tanároktól elvonható csekély összegért nem szabad eladni a 
magyar jobb jövő reményét!

Adják ezt tudtukra az illetékeseknek a magyar tanárság vezérei! 
Lehetetlennek tartjuk, hogy szavuk meghallgatásra ne találjon.

Borsos Károly.
2. Az iskolai osztályzatokról tartott előadást Budapesten, f. 

hó 10-én Lietzmann W. göttingeni főigazgató, a mathematikai oktatás
ügy kiválósága s napilapjaink híradásai szerint megállapította, hogy az 
iskolai osztályozás mai formája nem tárgyilagos, nem megfelelő. De 
hogy a bajon hogy lehetne segíteni, erre a kérdésre, a híradások sze
rint, nem tudott határozott feleletet adni.

Ez már hiba. Aki az iskolai osztályozás mai formáját elítélő 
kritikával illeti, annak kötelessége volna helyesebb formát is ajánlania, 
határozott indokolással.

Hogy az osztályozás mai formája nem teljesen tárgyilagos, azt 
tudja, azt el kell hogy ismerje minden hozzáértő. Hiszen az osztályzat 
a tanár egyéniségétől, felfogásától függ. A  tanárok egyénisége pedig 
természetesen más-más s így ugyanazt a dolgozatot vagy feleletet is 
más-más szemmel nézik s az is természetes, ha árnyalati különbsé
gekkel másként is osztályozzák. De hogy ugyanazt a dolgozatot vagy 
feleletet egyik 1-essel, a másik 4-essel osztályozza, azt szinte képte
lenségnek kell tartanunk. Ha mégis megtörténik, bátran megállapít
hatjuk, hogy az osztályozó tanárok valamelyike nem normális gondol- 
kozású, nem tanárnak való. Az ilyet egyszerűen nyugdíjba kell küldeni 
s meg lesz oldva a kérdés, ki lesz küszöbölve a hiba.

Vagyis a nehéznek látszó kérdés egyedüli megoldása az, hogy 
minél tökéletesebb tanárokat kell képeznünk. Akkor az osztályzatok is 
emberileg tökéletesek, megközelítőleg tárgyilagosak lesznek.

De nemcsak az osztályozás, hanem általában a tanítás és nevelés
ügye is teljességgel a tanárok egyéniségétől függ. A tanítás és nevelés 
nem sablonos mesterség, hanem művészet; tehát helyes végzésükhöz 
igazi művészek kellenek. Művészek, akik kellő elméleti tudással, de 
mindenekfelett kellő rátermettséggel rendelkeznek. Magister non fit, séd 
nascitur. Ez ép olyan dönthetetlen igazság, mint a m ásik: „Poéta non 
fit, séd mascitur.“

A költő a nemzet lelkét szólaltatja meg művészi formában; a 
tanár a nemzet lelkét formálja művészi kézzel.

Mindegyikük munkája pénzzel fel n em értékelhető, hatásuk fel 
nem mérhető, de bizonyos, hogy egyéniségük a nemzet legnagyobb 
értékei közé tartozik.

Erős és boldog lesz a nemzet, ha ennek az igazságnak tudatára 
ébred.

Borsos Károly.
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3. A nemzeti zászló megtisztelése. Egy kormányrendelet 
már régebben utasította az iskolákat arra, hogy a nemzeti zászlónak 
ünnepélyes formában tiszteletet adjanak. Megkereste az egyházi fő
hatóságokat is ez ügyben, valószínűleg ennek folyományaképpen fog
lalkozott a konvent a kérdéssel s rendelte el az iskolában a nemzeti 
zászló megtiszteltetését. 134. p. Ezt eddig is különbözőképpen oldották 
meg. ( Volt olyan iskola, ahol a tanítás egész ideje alatt kint lengett 
s kalaplevéve üdvözölték a tanulók.) Legcélszerűbb lenne bizonyos 
iskolai ünnepélyeken (a helyi körülmények szerint október 6-án, vagy 
még inkább márc. 15-én) eszközölni ezt a tiszteletadást, mindenesetre 
úgy, hogy a zászló becsületén (mint a katonaságnál a fegyver becsü
letén) csorba ne essék. Az állandó kitétel megszokottá teszi a zászlót. 
Már pedig Arany is megmondta: „Merő szokássá szent imád ne
váljon !“ Gulyás József.

Egyházi és iskolai hírek.
Szeptember 8-án hirtelen elhunyt Morascher Hugó, a 
budapesti ev. gimnázium énektanára s a fasori gyülekezet 

orgonistája. 1871-ben született Szászrégenben, s rövid székelyudvarhelyi tanárkodás 
után 1905-ben lépett a pesti evang. magyar-német testvéregyházak szolgálatába. 
Igazi művészlélek volt, azonkívül a zene- és énekművészetnek elméletben és gya
korlatban egyaránt ismerője, aki a reábízott énekkarokat a legnagyobb lelkiismere
tességgel, szinte egész erejének odaadásával vezette. Éles zenei érzékével a leg
finomabb, a legelrejtettebb árnyalatokra is ügyelt s hangversenyein mindenkor művé
szileg tökéleteset nyújtott. Saját zeneiskolája is volt, amely a fővárosban nagy nép
szerűségre emelkedett. Sikeresen munkálkodott a zeneszerzés terén is. Emlékét kegye
lettel fogjuk megőrizni 1 L . Z .

Nagy veszteség érte a magyar tanügyet. Szcpt. 
30-án meghalt Rátz László, a budapesti ev. 

gimnázium ny. igazgatója, a magyar tanárság egyik büszkesége. Valódi mintaképe 
volt a kötelességtudó, mindig tevékeny igazi tanárnak, aki az iskolának és az isko
láért, a tudománynak és a tudományért dolgozott mindenkor önzetlenül, saját érde
keire nem figyelve, csupán a nemes közcélt tartva szeme előtt.

1863-ban született Sopronban, a város egyik köztiszteletben álló régi család
jából. A legnemesebb polgári erények, mindenekelőtt a munka szeretete vették őt 
már körül a szülői házban s váltak jellemének alapköveivé. Középiskolai tanul
mányai befejeztével szíve hajlamát követve a tanári pályát választotta. A budapesti, 
berlini és strassburgi egyetemeken tanult, s egy a gyakorló gimnáziumban töltött év 
után, 1890-ben a budapesti ev. gimnázium tanára lett. Ennél az intézetnél műkö
dött azután egészen 1925-ig, amikor is — szolgálati ideje letelvén — mind az egy
házi hatóság, mind a tanári kar legőszintébb sajnálatára még munkaerejének teljes
ségében nyugalomba vonult.

Rátz László (1863 1930).

Morascher Hugó.
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Hogy milyen tanár volt Rátz László, azt legékesebb szavakkal tanítványai 
tudnák elmondani. Mint a matematika tanára, a legnehezebb kérdésekbe is be 
tudta őket vezetni, a legelzárkózottabb gyermeki agyat is megtudta nyitni és a 
legterméketlenebbnek látszó talajt is termékeny földdé tudta varázsolni a matema
tikai igazságok számára. Tárgya, iskolájában a legkedveltebb tudományszakok egyi
kévé lett. A legkülönbözőbb képességű és hajlamú gyermeki elméket, melyekből 
egy-egy osztály rendesen állni szokott, bámulatraméltó ügyességgel tudta egységbe 
forrasztani, a gyengébbeket támogatni, az ingadozókat bátorítani, a kiválóbbakat 
problémák fölvetésével serkenteni és mégis mindig valamennyinek figyelmét lekötni 
és felettük szellemileg uralkodni.

A szülők is nagyon jól tudják, ki volt nekik Rátz László. Gyermekeik neve
lésének irányítására és a pálya megválasztására vonatkozó kérdésekben mindenkor 
teljes bizalommal fordulhattak hozzá. Széles szellemi látóköre, reális alapokon 
nyugvó, de ideális célzatú világszemlélete, nagy emberismerete és élettapasztalata 
valóban jó tanácsadóvá tette őt. Ilyen irányú hatásának legszebb bizonyítéka az a 
baráti kapcsolat, mely közte és tanítványainak szülei között szövődött, és akkor is 
megmaradt, amikor a tanítványok rég itthagyták az iskolát.

Működése azonban nem csupán intézetének területére szorítkozott, hanem ki
terjedt az egész országra és mindenhová, ahol a matematika tanításának kérdései 
érdeket keltenek. Húsz éven át szerkesztette a Középiskolai Matematikai Lapokat 
teljesen önzetlenül. Sem állami, sem másféte segítséget sehonnan sem kapott (de 
nem is kért), sőt a lap kiadására tetemes összeget is áldozott. A legnagyobb gond
dal válogatta meg a folyóirat cikkeit és feladatait, hogy a tanulókban a matema
tikai problémák iránt való érdeklődést fölkeltse és az igazi matematikai gondolko
zás-mód magvait elhintse. Még nagyobb gonddal és lelkiismeretességgel olvasta át 
és bírálta meg az ország minden részéből érkező megoldásokat. Nagy éleslátással 
mindenkor feltudta ismerni az igazi tehetségeket. Úgyszólván mindazok, akik az 
egyetemeken és a főiskolákon mint kiváló matematikusok kitűntek, csaknem kivétel 
nélkül az ő lapjának szűkebb gárdájából kerültek ki. Mint a Közoktatási Tanács 
tagjának, fontos szerepe volt a matematikai tanítás reformjának keresztülvitelében. 
Az új tantervben s a hozzá készített utasításokban tulajdonképpen a tanításnak az 
a módja nyert szentesítést, melyet Rátz, kartársaival együtt a budapesti evang. gim
náziumban már három évtizeddel ezelőtt megvalósított. Elsősorban pedagógiai célt 
szolgáltak munkái is, mint a „Matematikai Gyakorlókönyv“, „A függvények és az 
infinitezimális számítás elemeinek tanítása a középiskolában" (E harmadik munkája 
„A középiskolai matematika tanítás reformja“ című könyvben jelent meg). 1909-ben 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter a matematikai oktatás nemzetközi bizottságába 
Magyarország egyik képviselőjévé nevezte ki, s e minőségében résztvett a Milánó
ban, Cambridgeben és Párisban tartott nemzetközi kongresszusokon. 1910-ben a 
franciaországi „Ministére de ['instruction publique et des beaux-arts“ kitüntette az 
„Officier d’ Académie“ címmel. 1909-ben, Góbi Imre nyugalombavonulósa után kar
társai az iskolai főhatósággal egyetértésben, intézetének igazgatójává választották 
meg. E tisztséget is a legnagyobb lelkiismeretességgel és buzgósággal töltötte be, s 
jóhírű iskoláját tovább vitte a virágzás útján. 1914-ben azonban e hivataláról le
mondott, s visszatért a tanári katedrára. A tanári kar és az iskolai főhatóság ezt az 
elhatározást nem tudta megérteni, mert úgy alulról, mint felülről osztatlan bizalom 
sugárzott feléje. Valószínűleg bántotta őt az az ellentét, amely a tanítás munkáját
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nagy gyönyörűséggel teljesítő tanár lelki világa és az igazgatói teendők ettől elütő 
természete között felmerül. Nagy érdemeinek elismerése jeléül az egyházi képviselő- 
testület örökös tiszteletbeli tagjának választotta meg s „a főgimnázium tiszteletbeli 
igazgatója“ címével tüntette ki.

Fáradhatatlan munkakedve még sok más téren is talált teret a kifejlésre. 17 
éven át volt az Ifjúsági Dal- és Zeneegyesület tanárelnöke, 30 éven keresztül a 
kartársainak anyagi ügyeire jótékony hatást gyakorló Formica nevű takarékegyletnek 
vezetője. A tanári kar anyagi természetű ügyeivel egyébként is sokat törődött és a 
háborút követő viszontagságos esztendőkben mindent elkövetett, hogv különösen a 
családos kollégák nyomasztó helyzete enyhüljön. Nemes szíve szeretettel karolta 
fel elhalt kartársai özvegyeinek és árváinak ügyét is. Nevéhez fűződik számos 
kiválóan sikerült iskolai tanulmányút megrendezése is. Mint esperességi és egyete
mes egyházi bíró s mint az egyetemes ev. tanügyi bizottságnak több éven át volt 
alelnöke, az egyházi életben is áldásos munkásságot fejtett ki.

Mikor 1925-ben nyugalomba vonult, tevékenységének új tér kínálkozott a 
Budapesti Ev. Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesületében. Mint ügyvezető al- 
elnök, fáradhatatlanul buzgolkodott, hogy e szövetség munkáját minél eredménye
sebbé tegye. Góbi Imre verseinek kiadása, Lehr Albert nagy művészettel megalkotott 
síremléke, ifjúsági ösztön- és jutalomdíjak s még sok egyéb hirdetik e téren való 
működésének emlékét.

A kötelességtudósnak, a tiszta humanizmusnak e valódi példaképe immár 
elhagyott minket. Hazatért pihenni szülőföldjére, ősei mellé, a soproni ev. temetőbe. 
Emléke azonban fennmarad alkotásaiban s mindazoknak a szívében, kiknek meg
adatott, hogy e nemes lélek fényes sugarainak körébe kerülhettek.

(Budapest) M ik o la  S á n d o r .

Kovács Ferenc | kolozsvári ref. kollégiumi tanár f. évi szeptember hó 
15-én, 63 éves korában elhúnyt. Emléke legyen áldott!

Czipott Géza

magyar prot. sajtónak.

szombathelyi ev. lelkész, a „Harangszó“ buzgó szerkesztője, 
47 éves korában meghalt. Halála nagy vesztesége az egész

Fischer Miklós, az iglói ev. gimnáziumnak 36 éven át volt igazgatója, 
kir. tanácsos, a felvidéki kultúregyesületek egyik vezér

alakja, a magyar Kórpátegyesület és az OET középiskolai szakosztályának volt 
elnöke, 75 éves korában Iglón meghalt. Emlékét hálós kegyelettel őrizzük!

A budapesti Református Teológiai Akadémia november 21-én a duna- 
melléki ref. egyházkerület közgyűlésével kapcsolatban ünnepli 75 éves jubileumát.

Megjelent a Magyar Kálvinisták Naptára 1931. évi kötete gazdag tartalom
mal. Ára 1 P. Megrendelhető a Bethlen könyvkereskedésben, Budapest, Kólvin-tér 8.

Krayzell Miklós — egyházmegyei felügyelő. Az arad-békési egyházmegye 
Krayzell Miklós budapesti kir. bünletőtörvényszéki tanácselnököt, a kiváló jogászt, 
lapunk őszinte barátját, felügyelőjévé választotta.
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Új jogakadémiaí tanárok. A miskolci jogakadémia kereskedelmi és váltójogi 
tanszékére ifj. dr. Haendel Vilmos, magyar magánjog, osztrák jog, bányajogi tan
székére pedig dr. Zelenka István választatott meg, illetőleg neveztetett ki. Az új 
tanárok még e félévben elfoglalják állásukat.

Mikola Sándort, a budapesti ev. gimnázium igazgatóját, a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a budapesti tanárképző intézet igazgatótanácsának tagjává 
nevezte ki.

Az augsburgí szeptemberi ünnepségeken magyar részről Raffay S. püspök 
szeptember 22-én, Prőhle Károly egyetemi tanár pedig szeptember 24-én tartott 
németnyelvű előadást.

A pécsi Evang. Társaság és ennek alosztálya, az Egyetemi Hallgatók Luther- 
szövetsége f. évi október 29—30. napjain az ágostai hitvallás évfordulójának emlé
kére, „világiaknak világiakkal“ tud. jellegű egyházi konferenciát rendez. Ennek 
célja: az ágostai hitvallás megértését és a lutheri ev. egyhéz szellemének átérzését 
közelebb hozni. Előadásokat tartanak: Kapi Béla püspök, Prőhle Károly egyet, 
tanár, Bruckner Győző és Zsedényi Béla jogakadémiai tanárok és Raics Károly ny. 
altábornagy. A konferencia résztvételi díja 4 P. Jelentkezni lehet az ág. h. ev. egy
háznál Pécs, mely kedvezményes elszállásolásról és élelmezésről gondoskodik.

»Bibliai-nap.« A reformáció óriási kockázata, de egyszersmind diadalénak 
egyetlen forrása volt: elvetni minden emberi támaszt és mindent ráépíteni az Isten 
Igéjére. Az Ige örök fundamentumára épültek a reformáció egyházai. Ez a funda
mentum szilárd és viharálló volt az évszázadok folyamán s a reformáció gyerme
keinek mélyen kell érezniök, hogy a jövendőjük nem emberi érdekcsoportok állás- 
foglalásától, nem hatalmi viszonyok változásától, nem anyagi előnyöktől függ, hanem 
egyedül attól, milyen mélyen és teljesen bízzák rá magukat az Igében kijelentett 
Örökkévaló Kegyelemre.

Ezért a legdrágább kincse a reformáció egyházainak: a  B ib lia . Szeptember 
utolsó vasárnapján a magyarországi református egyház egyetemes konventjének 
206—1926. sz. rendelkezése szerint, minden református gyülekezet „biblia-napot“ 
tart, amelyen különös hálával köszönik meg, hogy Isten kegyelme megajándékozta 
magyar népünket a Szentírással, hogy az Ige hatalma növekszik a szívek fölött s 
kéri Istentől, hogy gyarapítsa meg a Bibliát szerető és abból táplálkozó hivő refor
mátus magyarok számát . . . Ezen a biblia-napon a gyülekezetek perselyadakozással, 
egyes emberek hálás adományokkal fejezik ki elismerésüket és megbecsülésüket a 
Brit és Külföldi Biblia Társulat iránt, amely társaság nagy anyagi áldozatokkal 
terjeszti magyar nyelven is a Bibliát, de terjeszti ezidőszerint 635 nyelven . . .

Legyen ott mindnyájunk áldozata, e biblia-nap hűséges adakozása a Brit és 
Külföldi Biblia Társulat nagyszerű munkájában.

Kérelem. Eddig 2000-nél több sápadt arcú ifjú élvezte a balatoni napsugarat 
Balatonszárszón, a Soli Deo Gloria Szövetség üdülőtelepén. Minden pengővel, sőt 
minden 20 fillérrel fejlesztheti e nemzeti jelentőségű tábort. Adományokat Budapest, 
IX., Lónyay-utca 7. II. 28. alá kérünk.
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Nagyszerű tanulmányút indul Bécsbe. Október hó 30-tól november 3-ig 
potom áron láthatja a büszke „császárváros“-t. Jelentkezni lehet október 15-ig a 
Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetségénél (IX., Lónyay-utca 7. II. 
28.) 10 pengő s az útlevél egyidejű beküldése mellett. Útiköltség, szállás, étkezés 
összesen 38 P, beleszámítva a 10 P jelentkezési díj is. Ha egy iskolából húszán 
jelentkeznek, ingyen visszük a kísérőt.

Még mindig vannak éhező és rongyos diákok. A Soli Deo Gloria Szövetség 
ez évben is folytatja ebédakcióját s támogatja minden eszközzel az anyagi segít
ségre szoruló, érdemes református diákságot. Adj hetenként egy ebédet! A havi 
négy ebéd 4 pengővel is megváltható. Természetbeni segélyek (ruha) s pénzado
mányok a Szövetség központjába, Budapest, IX., Lónyay-utca 7. 11. 28. küldendők.

A legmodernebb kálvinista diáklap a Református Diákmozgalom. Szerkesz
tőség: Budapest, IX., Lónyay-utca 7. II. 28.

Ingyen kapják lapunk olvasói dr. Gerőcz Kálmán: A filozófia alaptanai című 
336 lapos művét, míg az ezen célra szolgáló készlet tart, ha postai, csomagolási, 
fűzési stb. költségekre postautalványon 90 fillért szerző címére (Sátoraljaújhely) 
megküldenek.

Az ORTE igazgatóságának közleményei. A ref. egyetemes konvent elnök
sége 3574—1930. sz. leiratával nevelési ösztöndíjra az 1930—31. évre a következő 
tanárgyermekeket vette fel: 600 P-s ösztöndíjat kaptak: Pátkay Imre II. é. bh., Bede 
Zoltán IV. é. bh., Borzsák József 11. é. bh., Dávid Ilona II. é. bh., — 500 P-s ösztön
díjat kapott: Szabó Zoltán gyak. tanárj., — 300 P-s ösztöndíjat kaptak: Kovács 
Júlia I. é. oh., Kovács Paula III. é. polg. isk. tj., Major Piroska gyak. tj., Király 
Lili I. é. bh., Nánay Zoltán II. é. méh., Somogyi Margit 1. é. th., Bodrogi György 
V. é. oh., Báthori Zoltán V. é. oh., Varga Margit III. é. bh., — 200 P-s ösztöndíjat 
kaptak: Nikodémusz Margit V. tnők., Magi László VIII. gimn. o. t.

Az ösztöndíjak 1. félévi részét a pénztárnok már szétküldötte, a pénz meg
kapásáról nyugtát kér. A II. félévre az ösztöndíj második felét csak akkor fizetheti 
ki, ha az ösztöndíjasok 1930. évi február hó 1-ig az első félévi előmenetelüket 
hiteles másolatokkal igazolják.

A 24 folyamodó közül azok, akik ösztöndíjat nem kaphattak, folyamodhatnak 
nevelési segély elnyerése végett. A nevelési segélyre vonatkozó pályázati hirdetést 
a Prot. Tanügyi Szemle 193L évi januári számában fogjuk közzétenni.

Az ORTE pénztárába 1930. szeptember 1-től október 6-ig befizetett összegek 
elszámolása.

I. ta g d í j r a :  Debrecen g. 13 tag 52'—, Gyönk 6 tag 24'—, Kecskemét tnők. 8 
tag 32 —, dr. Fröhlich Pál Szeged 4'—, Hodossy B. Sárospatak 4'—, Bernáth L. 
Dunaharaszti 4'—, Csurgó 14 tag 56'—, Kiskunhalas rg. 14 tag 56'—, Hajdúnánás 
15 tag 60'—, Szeghalom 4 tag hátraléka 24'—, 8 tag 32‘—, Pataky D. Kiskunhalas 
4‘—, Nyíregyháza polg. 5 tag 20‘—, Hajdúböszörmény 12 tag hátraléka 120'—, 
Borzsák J. Monor 4'—, Erdélyi Lajos Bp. 4 —, Koppé E. Mezőtúr 4'—, Miskolc 
lg, 22 tag 88'—, Nagykőrös g. 18 tag 72'—, Karácsony Sándor Budapest 10'—,
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Sárospatak 18 tag 72'—, Nagykőrös fp. 8 —, Búza László Szeged 4'—, Debrecen 
tnők. 9 tag 42'—, Kisújszállás 17 tag 68'— pengőt.

II. TGyNA-ra: Debrecen tnk 4'48, Hajdúnánás 470'40. Csurgó 560'—, Karcag 
607'04, Makó polg. 206 08, Kecskemét rg. 750'40, Kiskunhalas rg. 506 24, Szeghalom 
1929-30-ra 360'— P, 1930-31-re 528 - ,  Debrecen g. 96992, Nagykőrös g. 58240, 
Debrecen tk. 405'44, Dunavecse 1929—30-ra 5670, Debrecen fp. 368' —, Nagykőrös 
fp. 152'68, Budapest skót polg. 224'— pengőt.

III. Prot. Tanügyi Szemlére: Hajdúnánás 105'—, Csurgó 80'—, Szeghalom 
110'—, Debrecen g. 212'—, Nagykőrös g. 80'—, Debrecen tk. 90'50 pengőt.

Jakucs István pénztárnok.

Az evangélikus tanáregyesület pénztárába 1930. évi május hó 25-től októ
ber hó 1-ig a következő összegek érkeztek:

I. Tanulók utáni járulék az 1929—30. tanévre: Aszód leányn. 57'50, Szarvas 
gimn. 120'—, pótlás gyanánt békéscsabai gimn. 2280; az 1930 -  31. tanévre: békés
csabai gimn. 180'— pengőt.

II. Tagdijak: Bereczky Sándor (1929-re és 1930-ra) 8, Szarvas gimn. (1930-ra) 
12 tag 48'—, Gerhard Béla, Lehoczky Egyed, Wohaner Dezső (Miskolc, 1930-ra) 
egyenként 4'—, Mikolik Kálmán t. tag adománya 6'— pengő.

III. Sántha Károly síremlékére: budapesti ev. gimn. testületé 20‘— pengőt.
Dr. Losonczi egyesületi pénztáros.

Szabályzat a református „Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjáéból az 
egyetemes konvent 159—1929. sz. alapján létesített ösztöndíj kiosztására.

1. §.
Az ösztöndíj célja: a református tanárok gyermekeinek neveltetését elősegíteni 

addig is, míg a Református Tanárok Nevelő Háza felépíthető és megnyitható lesz.

2. § .

Az ösztöndíjra jogosultak azon tanárok gyermekei, akik olyan református 
középfokú iskolában tanítanak, amelyek a T. Gy. N. A. részére a konvent 33—1921. 
sz. végzésében engedélyezett díjat a tanulóktól szedik s az Országos Református 
Tanáregyesület pénztárába rendes időben, minden iskolai év első 4 hónapjában, 
december 31-ig beküldik és akik személyileg is rendes tagjai az Országos Refor
mátus Tanáregyesületnek.

3. §.

Az ösztöndíj a T. Gy. N. A.-ra befolyt évi jövedelemnek 25°/o-ából nyeri 
fedezetét. A kiosztható ösztöndíj nagysága mindig az előző év bevételeinek ará
nyában állapítandó meg, kivéve, ha a tanulóktól beszedendő járulék'összeg vál
tozást szenvedne.

4. §.

Az ösztöndíjra elsősorban tanári pályára készülő, másodsorban szüleik lakó
helyétől távol tanuló egyetemi hallgatók, harmadsorban szüleik lakóhelyétől távol 
tanuló középiskolai tanulók vehetők fel. Egyetemi hallgatók ösztöndíja legfeljebb 
évi 600. középiskolai tanulóké legfeljebb évi 400 pengő lehet, de legkevesebb 200 pengő.
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5. §.
Az ösztöndíjak főleg a tanulók ellátásának fedezetét célozzák, ezért elsősorban 

internótusi, kollégiumi tápintézeti díjak fizetendők bellőle.

6. §.

A felvételre folyamodni szeptember hó 20-ig lehet. A felvételt az Országos 
Tanáregyesület központi igazgatóságának javaslatára és ajánlata alapján az egye
temes konvent Elnöksége gyakorolja, legkésőbb minden év október hó 10-ig, A 
kiutalt ösztöndíjakat 2 részletben, október és február hóban fizeti ki a Református 
Tanáregyesület pénztárnoka; ha a tanuló internátusbán vagy tépintézetben van, 
egyenesen az illető internátus vagy tápintézet pénztárába. Az ösztöndíjas kezeihez 
csak ezen díjak levonása utón fennmaradó összeg fizettetik ki.

7. §.
A tanár gyermeke ösztöndíjban csak akkor részesíthető:
a )  ha sem a gyermeknek, sem szüleinek nincs számottevő vagyona; illetve 

jövedelmük a gyermek neveltetésére elégtelen;
b) ha a gyermek erkölcsi magaviseleté kifogástalan;
c) ha tanulmányi előmenetele jeles vagy legalább általános jó:
d )  ha egyetemen vagy főiskolán vizsgáit, szigorlatait rendesen teljesíti és leg

alább 12 órát kitevő jeles és jó kollokviumot mutat fel, vagy a kollokviumok el
maradásét elfogadható módon igazolja (pl. betegség vagy vizsga, illetve szigorlat 
miatt nem tudott kollokválni);

e ) a leánygyermekek az ösztöndíjban szintén részesíthetők.

8. §.

Az ösztöndíjra való felvétel feltételeit a folyamodó hitelesített okmányokkal 
tartozik igazolni. Leghelyesebb az e célra nyomtatott folyamodvány mintát pontosan 
és lelkiismeretesen kitölteni és azon intézet igazgatójával hitelesíttetni, amelynél a 
folyamodó szülője tanít.

9. §.

Több folyamodó esetén előnyben részesülnek:
a )  volt református tanárok árvái;
b j  akinek atyja vagy eltartója rokkantság vagy betegség miatt nyugdíjaztatott, 

vagy betegség miatt a család helyzete megromlott;
c )  akiknek, valamint szüleiknek vagyoni helyzete kedvezőtlenebb;
d )  akiknek szülei több gyermeket taníttatnak;
e) akik előmenetelük alapján érdemesebbek.
Ellenkezőleg mellőzendők:
a )  akik más, nagyobb ösztöndíjat élveznek;
b) akiknek vagy szüleiknek nagyobb magánvagyona s nagyobb fizetése van;
c) akiknek magaviseleté és tanulmányi előmenetele nem megfelelő.

10. §.

Az ösztöndíj több éven ót is élvezhető, de minden évben külön kérvényben 
kell kérni. Tanári pólyára készülő tanárgyermek az ösztöndíjat gyakorló tanárjelölt 
éve alatt is élvezheti, orvosi pályára készülő gyermek pedig gyakorló éve alatt 
szintén kaphatja, de csak az abszolválás utáni évben.
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11. § .

A megadott ösztöndíj második felét a II, félévre csak akkor fizeti ki az 
Országos Református Tanáregyesület pénztárnoka, ha a tanuló az I. félévi tanul
mányi előmenetelét hitelesen (félévi értesítővel vagy leckekönyv másolattal) igazolja 
s ha az egyetemi hallgatók azt is igazolják, hogy a 11. félévre beiratkoztak.

Ezen szabályzatot az egyetemes konvent, 185—1930. sz. alatt jóváhagyta.

Szerkesztői üzenetek.
S. Sz, I. Megkaptam, köszönöm; úgy lesz, ahogy kívánod. Az 

említett ügyről én is csak annyit tudok, mint te.
Többeknek. Lapunk kis terjedelme miatt sok cikkre későn kerül 

sor. Türelmet kérünk a cikkíróktól. Akinek cikkét nem közölhetjük, 
azt tudósítjuk erről. Aki nem kap értesítést cikkéről, az várjön abban 
a tudatban, hogy cikke jönni fog.
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—J1930. évi november hó.

PROTESTÁNS

TANÜGYI SZEMLE.

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET 
ÉS AZ O RSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS 
TA N Á R EG Y ESÜ LET HIVATALOS KÖZLÖNYE.

FŐSZERKESZTŐ:

BORSOS KÁROLY.
FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZELÉNYI ÖDÖN.

MEZŐTÚR—BUDAPEST.



A  szerkesztő  bizottság tag ja i:
Ref. részről: S. Szabó József, Ravasz Árpád, dr. vitéz Bessenyei Lajos. 
Ev. részről: dr. Böhm Dezső, dr. Mohr Győző, dr. Szigethy Lajos.

M egjelenik évenként 10 füzetben.
E lő fizetési d íj egész évre 6 P. Egyes szám ára 1 P.

A z ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K ézira tok a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), vagy a felelős szerkesztőhöz 
(Budapest, IV., Veres Pálné utca 367) küldendők; könyvek és 
cserepéldányok a felelős szerkesztő címére.

K iadóh iva ta l: Fejér Lajos Mezőtúr, ahová az előfizetési dijak és 
reklamációk küldendők; a tanárkari és fenntartótestületi járulékok 
azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók.

T a r t a l o m .
Dóczi Imre. S. Szabó József — — — — — — — — 91
Kepler János. S. Szabó József — — — — — — — 93
Törökök, osztrákok. Rácz Lajos — — — — — — — 95
A filozófia lényege és a pedagógiával való kapcsolata. Ko/Zer/s/uan 99 
Magyar protestáns könyvtárpolitíka. Gulyás József — — 103
Hazai és külföldi irodalom.

Makkai Sándor: Egyedül. 106. — A magyar romantika. 107. — 
Kornis Gyula: Magyar filozófusok. 109. — A középiskolai tárgyak 
egymásra vonatkoztatása a gyakorlatban. 111. — Vasady Béla: 
Girgensohn Károly élete és munkássága. 113. — Körösi Ferenc: A 
művészi nevelés: 113. — Dr. Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth. 114. — 
Comenius: A lelki tehetségek kiműveléséről. 116. — Futó Jenő 
d r .: Gárdonyi Géza. 117. — Julius Kornis: Ungarns Unterrichtswesen 
seit dem Weltkriege. 119. — Edmund Szelényi: Evangelische Päda
gogen und Philosophen in Ungarn. 119. — Barcsay Károly—Barcsay 
József: Népiskolai Módszertani Közlemények. 120.

Belföldi lapszemle.
Néptanítók Lapja. 121. — Magyar Tanítóképző. 122. — Evangélikus 
Népiskola. 122. — Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 122. 
— Kisdednevelés 122. — Népnevelési Közlöny. 123. — Magyar 
Pedagógia 123. — Pannonhalmi Szemle. 123. — Ifjú Évek. 123. — 
Miskolci Jogászélet. 123. — Otthoni levelek. 123. — Jövő útjain. 
123. — Orsz. Polgáriskolai Tanáregyesületi Közlöny. 124. — Ref. 
Diákmozgalom 124.

Megjegyzések.
1. Negyvenéves szolgálat és óraszám. 124. — 2. Az audiatur et altera 
pars elve. 125. — 3. Tanárok kitüntetése. 125. — 4. Mintaelőadások. 
126. — 5. A magyar irodalomtörténet tanítása. 126. — 6. Egy-két 
számadat. 126. — 7. Tompa. 126.

Egyházi és iskolai hírek.
Új könyvek.
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Dóczí Imre.
Dóczi Imrét a tiszántúli református egyházkerület, többször meg

újított kérelmére e hónapban végre teljesen nyugalomba bocsátotta. 
Az ő élete és munkássága külső és belső méreteiben egyaránt a ki
váltságos egyének, a nagy szellemek képét tükrözteti. Ez év őszén 
töltötte be 81. életévét s eddig az ö kimagasló, vezető állásában soha nem 
hanyatló, lankadatlan erővel, bámulatos munkakedvvel és készséggel, 
önmagát nem kímélő, csak hivatását tekintő kötelességtudással s egy 
Istentől megáldott, gazdag talentum sok szellemi kincseivel és mara
dandó hatásával dolgozott szakadatlanul. 56 esztendeig munkálkodott 
aktiv tevékenységgel a nevelés- és tanitásügy terén, két évig magán
háznál, ötvennégyig iskolákban és iskolák élén s ebből 18-ig mint köz
tanár, 4-ig mint igazgató és 32-ig mint középiskolai felügyelő. Ennek a 
temérdek szolgálati időnek mennyiségét csak a szolgálat minősége múlja 
felül. Pedig ezenkívül még Dóczi Imre — hogy kisebb tisztségeit mel
lőzzük — mint 1891 óta a református országos zsinatok tagja és jegy
zője, 1896 óta az Országos Közoktatási Tanács tagja, 1899 óta a refor
mátus egyetemes tanügyi bizottság ügyvezető alelnöke, 1902 óta 
az Országos Református Tanáregyesület elnöke és 1912 óta a 
tiszántúli egyházkerület tanácsbírája, széles körre terjedő, nagyszabású 
és nagyértékü munkásságot fejt ki.

Dóczi Imrét természete, tudománya, jelleme, szelleme, egész belső 
habitusa azok közé a régi, antik nagyságok közé emeli, akiket ideálok
ként szoktunk a feltörekvő ifjúság elé állítani. „A boldog egü régieket 
— ahogy Kölcsey mondja —, lettek légyen bár philosophok vagy baj
nokok, egyformán veszi körül, mint valamely glória, a széplelküségnek 
és örökké viruló ifjúságnak bizonyos sugára." Dóczi Imre nagy és szép 
lelkét is örök ifjúságban tartja a helikoni szent forrás, amelyből táplál
kozván, szellemét és jellemét az idő pusztításainak fölibe tudta emelni. 
De tehetségével nemcsak az antik világ egyoldalú szemléletébe és ta
nulmányozásába merült el, hanem talentumát, főként a hivatásával össze
függő pedagógia és didaktika mezején, minden irányban nagy mérték
ben gazdagította, híven Horatius tanításához:

. . . ego nec stúdium sine divite vena,
Nec rude quid possit video ingenium: alterius sic 
Altera poscit opem res et coniurat amice.



92 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

Ami azt jelenti, hogy bármely kiváló ingenium keveset ér stúdium 
nélkül. Dóczi a folytonos önképzés és tanulmányozás által olyan isme
reteket szerzett, hogy egyaránt otthonosan érzi magát úgy a humánus, 
mint reális iskolai tananyagban és tantárgyakban. Pedagógiai képzett
ségével és látókörével is messze kimagaslik. Vegyük ezekhez még gaz
dag élettapasztalatát és mély bölcseségét, akkor meg fogjuk érteni azt 
a rendkívüli hatást és sikert, amelyet több mint három évtizedes ve
zető és irányító állásában és tisztségeiben elért, úgyhogy működése a 
tiszántúli egyházkerületben valósággal korszakalkotónak, országos vi
szonylatban is méltán kiemelkedőnek mondható.

Hivatását mindenkor, mint az erkölcsi derékség puritán képvise
lője, mint félelem- és gáncsnélküli férfi, mint hozzáférhetetlen jellem, 
minden emberi tekinteten felül álló szigorúsággal és igazságossággal 
teljesítette. Itt már nemcsak az antik világ Caíó-ját, hanem sokkal inkább 
Kálvin követőjét látjuk benne, azét a Kálvinét, aki a törhetetlen meg
győződés és egyéni felelősség példaképe. Tanácskozó asztaloknál, isko
lákban, vizsgálatokon tanácsos társai, tanárok, tanulók egyaránt meg
érezték Dócziban az elvek tántoríthatatlan bajnokát, a szigorú, de 
igazságos ítélőbírót, aki egyedül csak lelkiismeretének szavára hallgat. 
A lelkiismeret, mint mindenek fölött álló objektiv erkölcsi hatalom, mint 
kategorikus imperativus, jelentkezik nála. Ezzel a hatalommal mindig 
békés egyetértésben és nyugalomban élte életét, mert annak szavát át
hághatatlan erkölcsi törvénynek tekinti. Ez a törvény sokszor ellentét
ben állhat az emberi gyöngédséggel és kímélettel, de mindenekfolött az 
opportunitással és megalkuvással, követőjét azonban belső lelki egyen
súlyban és harmóniában tartja. E harmóniának fenntartása, kétségkívül, 
nehéz, mert sok önmegtagadást, aszkézisig menő lemondást, türelmet és 
szigorúságot követel attól, aki önmagában bírja. Dóczi is, akár a munka 
teljesítését, akár annak értékelését tekintjük, önmaga iránt volt a leg
szigorúbb és legkíméletlenebb. Feladatát mindig a legnehezebb oldaláról 
nézte és végezte, pihenést soha nem ismert.

Egyéniségének jellemző és uralkodó vonásaiból, külső és belső 
megnyilvánulásaiból egyaránt kitűnik, hogy valósággal vezetésre és kor
mányzásra született és hivatott ember. Tanügyi kormányzatának sok 
alkotását és érdemét lehet felsorolni, így oh az 1883. évi XXX. t.-c. 
alapján létrejött teljes gimnáziumok adminisztrációjának, belső rendjének, 
tanulmányi szervezetének, tanítási és fegyelmi eljárásának kifejlesztését, 
megszilárdítását és egyöntetűvé tételét; egységes tanári közszellem 
létrehozását és fenntartását; a harmonikus iskolai és tanári együtt
működést; az iskolák igazgatásának a folytonos változásoktól, kezdet
leges járatlanságoktól és ingadozásoktól való megszabadítását s lehető 
állandósítását; a tanári állás és munka hathatós védelmét és megbecsül- 
tetését. Nagyra értékeljük a középiskolák és tanáraik érdekében hiva
talos állásából folyólag a különböző hatóságokhoz intézett számos tar
talmas felterjesztését, a hivatalos látogatásai alkalmával előadott szak
szerű, hatékony és tanulságos észrevételeit, az egyházkerület előtt 
évről-évre tett, szellemben és nyelvben egyaránt klasszikus jejentéseit,
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mint a vezetése alatt álló tanintézetek hű tükörképét, továbbá a min
denkor aktuális tárgyú, eszméltető és irányjelző tanáregyesületi köz
gyűlési megnyitó beszédeit. Rendkívül becses munkásságot fejtett s 
valóban elsőrangú szellemi alkotásokat hozott létre, mint tankönyvíró, 
mint a közoktatási tanács bírálója s fontos kérdésekben véleményadásra 
fölkért tagja, az 1903-ban kiadott állami tanterv görög nyelvre és gö
rögpótló irodalomra vonatkozó utasításainak készítője, végül, mint aki 
a református konventnél vezető tisztségében a református gimnáziumi 
tantervekre, rendtartásokra s a konventen tárgyalt tanügyi kérdésekre 
mindenkor irányítólag folyt be, nemkülönben mint aki a zsinaton az 
iskolákra vonatkozó törvények előadói tisztét viselte.

Munkásságának legáldásosabb eredménye azonban az iskolákban 
a nevelésnek és oktatásnak nagymérvű kifejlesztése s valóban magas 
fokra emelése. Igaz, itt a haladó kor és az újabb tanárképzés, helye
sebben tanár-önképzés is közrehatott, de hogy a tiszántúli református 
iskolákban a régi patriarchális, ósdi, bizonytalan, egységes rendszer és 
módszer nélküli tanítást helyes pedagógiai elveken nyugvó, korszerű, 
határozott, egyöntetű, friss erejű és szellemű metódus, szép sikereket 
felmutató rendszeres oktatás váltotta fel, abban Dóczi Imrének elévül
hetetlen érdemei vannak. Sőt hatása a református tanáregyesület és a 
konvent útján e tekintetben is méltán országosnak mondható.

És most ő, akit pótolhatatlannak érzünk, a Mózes által megénekelt 
életkor határán is túl, elhagyja azt a tiszántúli református középiskolai 
felügyelői hivatalt, amelynek példátlan prestige-t és díszt s páratlan 
tiszteletet és tekintélyt adott. Az otium honestatis et dignitatis minden 
ékességével és dicsőségével vonul nyugalomba. De hisszük, hogy a 
tanáregyesület, egyházkerület, konvent és zsinat tanácskozásaiban még 
sokáig látjuk köztisztelettől övezett, nemes alakját s halljuk bölcs be
szédeit és ragyogó ékesszólását. Ezt forró könyörgéssel kérjük is az 
Istentől.

S. Szabó Jószef.

Kepler János.
1630. november 15-én, tehát 300 esztendővel ezelőtt halt meg 

Kepler sok csalódás és földi vándorlás után Regensburgban 59 éves 
korában. Az évszázados határon tehát a róla való kegyeletes megemlé
kezés adja kezünkbe a tollat. Kepler a tanári státusnak mindenkori 
dicsekedése, a protestantizmusnak pedig törhetetlen hitvallója. Két olyan 
ok, amely miatt különösebb hálával és tisztelettel kell róla megemlé
keznünk. Hányatott élete, sok szükséggel való küzködése, most ma
gasba emelkedése, majd mélységbe zuhanása, az örökös lelki vívódá- 
azon korban per excellentiam olyan kiváló szellemek sorsa, akik tudó-
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mánnyal és tanítással foglalkoztak. — Emlékezzünk csak, egyebek közt, 
kortársára, a lángeszű magyar Szencxi Molnár Albertre.

Kepler, a szegény családból származott, geniálís sváb fiú evan
gélikus papnak készült a tübingai egyetemen. A Formula Concordiae- 
val, melynek legfőbb szerzője Andreae Jakab, a tübingai egyetem kancel
lárja volt, éppen akkor ülte ott diadalát a protestáns orthodoxia. 
A szabadszellemű Kepler nem tűrhette a türelmetlen orthodoxia békóit. 
Kedveszegetten fordult el a teológiától s ifjúi tüzes leikével a mate
matika és asztronómia tanulására adta magát, amelyben csakhamar messze 
terjedő hírre tett szert. Az akkor protestáns Stájerország rendjei 1594- 
ben a grázi iskolába hívták a mathematika tanárául. Négy év mnlva 
onnan a Ferdinánd osztrák herceg (a későbbi II. Ferdinánd magyar 
király) rendeletével kitört protestáns üldözés menekülni kényszerítette. 
Visszanyerhette volna állását, ha áttér a katolikus vallásra, de inkább 
a vándorbotot választotta feleségével és gyermekével, mintsemhogy erő
szakot kövessen el a lelkiismeretén. Vándor életpályája hirtelen ma
gasba lendült. Rudolf császár és király Prágában udvari asztronómu- 
sává tette. A kozmos tanulmányozásába merült lángelméjével ekkor 
megdönti Coppernicus világrendszerét és megalkotja híres hármas tör
vényét, mely asztronómiai tanításunknak egyik fontos tárgya. Miután 
azonban az elmebajos Rudolf elzárkózott a világtól, Kepler is nehéz 
helyzetbe jutott; fizetését az udvartól nem kapta meg, feleségét és 
gyermekeit a halál elragadta, később az udvarból is kiutasították. Újra 
vándorolnia kellett. A tübingai egyetemen próbált elhelyezkedni, de az 
orthodox zelotizmus nem engedte. így került 1611-ben Linzbe, ahol az 
akkor még szintén protestáns Felső-Ausztria rendjei a tartományi gim
náziumban alkalmazták, mint a mathematika és fizika tanárát, Itt ked
ves tudós kört talált nyelvészekből, történészekből, jogtudósokból, 
könyvnyomdászokból, kik között jól érezte magát. Sokat dolgozott az 
iskolában és az iskolán kívül. Tudós tanításait nemcsak tanítványai, 
hanem a város lakói közül is sokan élvezettel és tanulsággal hallgatták. 
Nevét az egész müveit világ ismerte. Újra nősülvén, boldog családi 
körben is élt. Csak az odium theologorum nem hagyott neki békét. 
Előbb harcra ingerelte, aztán, mivel a Formula Concordiaenak vonako
dott aláírni, az egyházból is kiközösítette. Ugyanakkor anyját is boszor
kánysággal vádolták s a máglyahaláltól alig tudta megszabadítani. Linz
ben írta több kiváló munkáját (Rövid előadás Coppernicus világnéze
téről, A világegyetem harmóniája stb.). De mikor II. Ferdinánd Felső- 
Ausztriát 1620-ban Miksa bajor hercegnek, a katolikus vagy szent liga 
vezérének zálogosította el, itt is kezdetét vette a protestánsok kegyet
len üldözése, majd a véres parasztlázadás tört ki. Keplert sokfelől szo
rongatták, de protestáns hitét soha meg nem tagadta, inkább újra a 
keserves vándorbotot vette a kezébe (1628). Ettől kezdve élete szen
vedés és kín. Regensburgba a hideg őszi időben gyalog utazott a császár 
elé, hogy elmaradt fizetésének kiegyenlítését kérje. Összetört és meg
halt, mielőtt célját érte volna. Sírkövére a regensburgi temetőben ezt a 
maga által készített sírverset írták:
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Mensus eiam coelos, nunc terrae metior umbras,
Mens coelestis erat, corporis umbra iacet.
(Elve eget mértem, most mérem a földi sötétet,
Szellemem égbül eredt, föld fedi most tetemem.)

Mig geniusával az óriási világegyetem messzeségeit járta és ku
tatta, teste a kicsiny földecskén csak a pihentető sírban nyert nyugo
dalmat. Kiváló tanár, örökéletű természettudós, akinek óriási szelleme 
ma és minden időben világol s örökérvényű marad. A regensburgi 
Walhalla dicsőség csarnokában a legnagyobb germán szellemek között 
van Kepler is. Németországban több emlék hirdeti nagyságát s most, 
halála 300 éves fordulóján, mindenfelé meggyújtják fölötte a kegyeletes 
és hálás emlékezet szövétnekét. A hűséges Linz, ahol életéből legtöbb 
időt s legnyugalmasabb éveket töltött és ahol a Landesarchív-ban és 
Landesmuseum-ban nagyon sok szellemi hagyatékát őrzik, ezekből a 
múzeum dísztermében nagyérdekü és értékű kiállítást rendezett emlé
kére. — Mi magyar protestáns tanárok is hálás és fölemelő érzéssel 
emlékezzünk meg a háromszázados évfordulón a kiváló protestáns 
tanárról, tudósról és törhetetlen hitvallóról s boruljunk le bámulatos 
elméjének és tudományának nagysága előtt.

S. Szabó József.

Törökök, osztrákok.
Tutóczi József a Nyugat szeptember 16-i füzetében (429—430. 1.) 

Takáts Sándor Hangok a múltból című művét ismertetvén, megrója 
mind e munkát, mind Takáts S. egész történetírói munkásságát, mivel 
műveiben a török hódoltság korát, a törökök magyarországi szereplését 
egy és más oldaláról rokonszenves színben tünteti fel. „Bár mindig a 
tényékhez, az anyaghoz igazodik, mindig közvetlen, egykorú források
ból, főleg levelekből merít, mégis : történetszemlélete lényegében roman
tikus. Lépten-nyomon meglátszik rajta a Jókai hatása . . .  a múlt értel
mezésében és értékelésiben (hiába a Salamon F. és Szekfű, meg Mó
ricz Zs. új, deromantizált reálizmusa)."

Én e méltánytalan bírálat ellen szót emeltem a Nyugat október 
1-i számában (Észrevételek egy bírálatra, 501. 1.). Előadtam, hogy „váj
jon csak a romantika sugallja-e ezt a történetszemléletet Takáts S.-nak, 
nem inkább a történeti oklevelek beszélő adatai mondatják, Íratják vele 
ezeket? Nem époly jogosult-e az ő felfogása, aki a török hódítás ko
rának emberiesebb, reánk magyarokra nézve kedvezőbb vonásait is 
meglátja (meglátta pl. azt is, hogy a török basák az alárendelt magvar 
hatóságokkal magyarul leveleztek s ki is adta A budai basák magyar 
levelezését, I. köt.), mint a másik, mely abban csak a magyarság irtását, 
a magyar föld pusztítását látja? S nem époly jogosult-e azzal a törté
nelmi szemlélettel szemben, amely a magyarság szerencséjének vallja a
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Habsburg-ház 400 éves uralmát, a bécsi udvar magyarországi kormány
zását (tessék csak megróbálni az osztrák miniszterek, a Khleslek, Am- 
pringenek, Kollonicsok, Kaunitzok, Metternichek, Schwarzenbergek, 
Bachok, Schmerlingek, vagy csak a magyar földre kiküldött kormányzók 
magyarnyelvű levelezéseit összeszedni és kiadni!), Takáts S.-nak e 
kérdésre nézve is ellentétes felfogása, mely nem tud a bécsújhelyi, 
pozsonyi, eperjesi, aradi vértörvényszékekről, a magyarság vezetőinek 
rendőri ellenőrzéséről és bebörtönzéséről, a magyar nemzet germani- 
zálásáról és fojtogatásáról, a nemzetiségek letelepítéséről1 és favorizálá
sáról sem megfeledkezni, mely az elmúlt századok felekezeti harcaiban 
is a bécsi udvar kezét látja?

Én úgv hiszem, igen bajos lenne azt az arányszámot, amennyivel 
a bécsi kormány 1526-tól 1686-ig, sőt 1825-ig pozitíve és negative ke
vesebb kárt okozott a magyar nemzetnek, mint a török megszállás, 
pontosan meghatározni, de ha meg lehetne is, a kettő között akkor is 
csak percentuális differenciát találnánk!

Eddig azt hittem, hogy a törökpárti magyarokat csak a 16—17. 
században bélyegezték meg, nevezték rossz hazafiaknak, de e bírálat
ból azt látom, hogy a törökpárti álláspont, mutatis mutandis, ma is 
kárhoztatást von az illető fejére!

*

E hevenyészve papírra vetett sorokhoz, utólag, gondolkozva kissé 
a kérdés fölött, még a következő tételeket fűzhetem hozzá :

1. Habsburgí í. Ferdinánd királlyá választása óta a törökök leg
több, Magyarországra hozott hada, vagy Magyarországon keresztül ve
zetett hadjárata végső céljában a Habsburgok világhatalmának megtöré
sére vagy gyöngítésére irányult, s így a Habsburgok magyar királyi 
uralkodásának Magyarország itta meg a levét.

2. Erdély története, mely a 16. és 17. században a Habsburgok 
uralma nélkül török protektorátus alatt állott, szintén fényesen igazolja 
a fenti tételt, mert Erdély e másfélszáz év alatt kevéssé részesült török 
pusztításban.

3. A vasvári béke bizonyítja, hogy a császári hadvezérek vagy nem 
akartak, vagy nem tudtak kellő energiát kifejteni a magyar föld meg- 
védelmezésére, a törökök visszaszorítására. ,

4. A török uralom alatt a magyaroknak sem nyelve, sem vallása
nem forgott veszélyben, sőt — amint láttuk — a magyar nyelv udvar
képessé lett, a portán is magyar tolmácsok működtek, a 16. és 17.
század, részben e miatt is, a magyar irodalom virágzásának kora; e
korban az evangélikus s kivált a református egyház (melyhez a 16.
század végén a nemzet többsége tartozott) szabadon fejthette ki a nem
zet erőit. A török politika nem bántotta a magyarság lelkét, szellemét.

1 Csak e napokban, szept. 17-én mondotta Nékám Lajos, a budapesti egyetem 
rektora, rektori, székfoglaló beszédében: „1. Lipót mindenféle szedett-vedett, fertőzött 
embercsordát telepített hazánkba, mert a bécsi udvar Magyarországot olyan depor- 
tálési területnek tekintette, ahová az Ausztriában összefogott naplopókat, kéjnőket 
tolvajokat letelepíthette.“
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A hódoltsági lakók szabadon közlekedhettek az anyaországbeliekkel, 
papjaik, tanítóik, tudósaik állandó összeköttetésben voltak, a református 
papokat és rektorokat a magyarországi református kollégiumokból 
(Sárospatak, Debrecen) hordták a hódoltsági eklézsiák ; még a szerze
teseknek is megengedték a törökök a vallásos missziót s így tarthatták 
fenn a kevésszámú katolikus híveket és egyházakat. Ellenben a bécsi 
kormány és exponensei, ahol csak megvethették lábokat, ott eltiporni 
igyekeztek a magyar nemzet lelkét és lelkiismereti meggyőződését, főleg 
a protestantizmust.

5. Gondoljuk el, mi lett volna a magyar nyelvből, magyar iroda
lomból, az evangélikus és református vallásból, ha — mondjuk — a 
16. század végén a török hatalom összeroppan s kénytelen örökre ki
vonulni Magyar- és Erdélyországból ? Az önálló erdélyi fejedelemség 
azonnal megszűnik, a bécsi udvar a két magyar hazában szabadon 
űzheti magyarirtó és germanizáló, eretnekirtó és jezsuita szellemű térí
tési politikáját! Vájjon maradt volna-e ily körülmények közt a 18. szá
zad végére magyarul gondolkozó és magyarul beszélő ember a hazában, 
ha a szatmári béke után, III. Károly és Mária Terézia uralma alatt is, 
amikor, a katolikus történetírók szerint, az újjáépítés, a konszolidáció 
munkája folyt hazánkban, a bécsi kormány politikája folytán csaknem 
a pusztulás szélére jutott a magyarság, s még a német származású és 
buzgó katolikus érzésű Toldy F. is azt mondja: csoda, hogy ki nem 
veszett a magyar nyelv s azt csak a tiszamelléki kálvinisták mentették 
meg! Hát mi lett volna itt az önálló Erdély és a félelmetes török ha
talom nélkül a fanatikus Rudolf, II. Ferdinánd és I. Lipót uralma alatt ? 
Milyen lett volna az 1660-tól 1703-ig terjedő 43 év, ha így is árvíz
ként pusztított az országban az osztrák hatalom, versenyezve, hogy a 
törököt utolérje a pusztításban.

6. Nagyenyed városát 1704-ben a labancok, 1849-ben az oláhok, 
Losoncot 1849-ben az oroszok égették fel és pusztították el; az olá
hoknak és szerbeknek köszönhetjük a zalatnaí és bácskai mészárlásokat,

ezek mind Bécs szövetségesei voltak!
7. A törökök által elpusztított vidékek benépesítésére a bécsi 

kormány, mint láttuk, mindenféle népséget jónak látott, csak a régi 
magyar tulajdonosokat igyekeztek minél tervszerűbben kirekeszteni. 
„Gyarmatosokul az ország elnéptelenedett részeinek új betelepítésére 
legalkalmasabbnak vélte a neo-acquistica commissío a németeket, külö
nösen az ausztriaiakat, hogy ezzel az ország, vagy legalább annak te
temes része németté tétessék, a forradalomra és nyugtalanságra hajló 
magyar vért mérsékelje a német, s örökös királya és ura iránt való 
rendíthetetlen hűségre és szeretetre bírja.“ (Szalay—Baróti: A magyar 
nemzet története. III. köt. 452. lap.)

8. A nemzetiségek pártfogásáról, azoknak a magyar nemzeti tö
rekvések ellen való felbujtásáról, felhasználásáról (különös jutalmakkal 
és kedvezmények kilátásba helyezésével) már szólottám. Ha valaki 
megírná a Habsburg-ház történetét, tekintettel a nemzetiségi kérdésre, 
a nemzetiségek szarvának tervszerű nagyranövelésére, illetőleg a ma
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gyár nemzet gyöngítésére és letörésére, akkor meglátnék, hogy Trianon 
bekövetkezéséért, a Bécs által nagyrahízlalt nemzetiségeknek ellenünk 
fordulásáért a bécsi kormányt nem csekély felelősség terheli.

9. Ha az osztrák miniszterek és a Bécsböl hazánkba küldött kor
mányzók nem tanultak meg magyarul, annak az lehetett a főoka — 
mondhatná valaki —, mert a latin nyelv segélyével tudtak a magya
rokkal érintkezni s így nem voltak a magyar nyelv megtanulására rá
utalva, ellenben a törökök, akik nem tanultak otthon iskoláikban latinul, 
könnyebben juthattak hozzá a magyar nyelvhez, mint a latinhoz s ezért 
levelezhettek magyarul. Azonban ez az ellenvetés nem állaná meg 
helyét, mert az osztrákok a latin érintkezési nyelv mellett is folyton 
törekedtek a germanizálásra. Mária Terézia tervszerűen űzte a germa- 
nizálást: a magyar főpapi székekbe osztrákokat ültetett, a magyar fő
urakkal szívesen beszélgetett németül, míg azoknak csak pár szóval 
felelt, akik latinul dikcióztak hozzá, sőt a latinul előadott kérelmet is 
ismételteié németül, az országban létesített új tanintézetek nyelvévé a 
németet tette; a német nyelv tanulására a Ratio Educationis is nagy 
súlyt fektetett; II. József aztán hivatalosan is programmul tűzte ki a 
németesítést.

10. Abban, hogy az ország egyes vidékein teljesen kiveszett a 
magyarnyelvű lakosság s helyét az idegennyelvü nemzetiségek foglalták 
el, nemcsak a török pusztítás a hibás, hanem — mint tudjuk — sok 
fanatikus főpap és főúr egész járásokból kiűzte magyarnyelvű (ref.) 
jobbágyait s sváb és tót telepeseket telepített helvökbe. Körösi József 
statisztikus Nyitra és Hont, Görömbei Péter lelkész pedig Szatmár, 
Arad és több vármegye egyes községeiről és járásairól kimutatta ezt.

11. A Habsburgok a legkitűnőbb magyar katonákat és hadvezé
reket félreszorították s állandóan idegen vezérek alatt idegen zsoldos 
sereget tartottak az országban, akik nem az ellenségnek, hanem a ma
gyar lakosságnak lettek valóságos rémeivé. „Toll le nem írhatja azt a 
sok gonoszságot, melyet ez a had, vezetői szemeláttára, nemeseken, 
papokon, jobbágyokon elkövetett." (Szilágyi S .: A magyar nemzet tör- 
íénete. V. 498. lap.) Csoda-e, ha a magyar többször az emberségesebb 
töröknél keresett menedéket és pártfogást?

12. Erdélyre két ízben terjesztették ki a Habsburgok a török hó
doltság idején protektorátusokat (1556—57 és 1600—04), de előbb a 
Castaldo, emitt a Basta elképzelhetetlen rémuralma újra a török kar- 
iaiba kergette a magyarokat. Még a németlelkűnek gúnyolt Bocskai is 
kiábrándultán keresett a töröknél segítséget, amely — ha politikából is, 
hisz’ azt a Habsburgok is megtehették volna —, de mégis másként 
viselkedett a magyarsággal szemben s kész lett volna magyar dinasztia 
alatt magyar királyságot hozni létre s azzal szövetségben, a Habsbur
gokkal szemben, tartós uralmat teremteni Közép- és Délkelet-Európában. 
Ezt célozta a Bocskainak ajándékozott korona s ugyanakkor a török 
seregnek „éljen a magyar király!" üdvrivalgása is. (Szilágyi S. id. mű 
604—05. 1.) Hogy az ilyen s más efféle, a törökök részéről tapasztalt 
figyelem és kedvezés megragadta a magyar lelkeket, lehet-e azon 
csodálkozni ?
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Nagy fantázia kell hozzá, hogy mindeme tények, adatok ismere
tében valaki a törökök magyarországi életének, működésének reánk 
nézve rokonszenves vonásait romantikának nyilvánítsa. Takáts S., aki 
végigbuvárolta a titkos bécsi levéltárakat, még ennél többet is tud az 
osztrákok magyargyűlöletéről; csoda-e, ha velük összehasonlítva olykormég 
a törököknél is több megértést és emberi érzést talál?! ^ r r

A filozófia megbecsülése a XIX. sz. 70 és 80-as éveiben oly 
csekély volt, aminőt talán csak a 17. században láttunk még. A ter
mészettudomány és a történettudomány, valamint a gazdasági problémák 
kezdik ekkor az ember szellemi érdeklődését lefoglalni. A lét végső 
kérdéseit a természettudományok fejlődésével végkép vélik meg- 
oldhatóknak. miután az előző korok spekulativ rendszerei, Fichte, 
Schelling, Hegel hitelöket vesztették. Ma a német ideálizmus e kép
viselőiről is másképpen gondolkodunk.

Korunk ismét nagy érdeklődéssel fordul a filozófia felé. Helytelen 
ugyanis szembeállítani az exakt tudományok kutatóját a filozófussal, 
mert mindkettőnek meg van a maga jogosultsága. Nagyon helyesen 
mondja Jod l: „Filozófusok alatt értjük a gondolkodók azon csoportját, 
akiknek a munkái az emberi világkép elgondolására alakítólag hatnak. 
A szegény Spinoza tevékenysége, aki üvegköszörüléssel kereste meg 
kenyerét, szimbolizálja egyúttal a filozófus tevékenységét: minden böl
cselő művészi módon üvegeket köszörül világszemléletünk számára.“ 
Céljuk: rendszeres világnézet alakítása. Ugyancsak Jodl mondja: „Min
den eredeti filozófia egyúttal felfedezés. . .  abban az értelemben, hogy 
minden filozófia új gondolatlehetőség a lét egésze számára. .. Meg
győződésekké válnak azután olyan embereknél, akik a szellemet és a 
kedélyt tekintve hasonló összetételűek, mint alkotóik.“

Aki filozófiával akar foglalkozni, annak tehát egészen más fajta 
kérdésekkel is kell szembenéznie, mint más tudomány művelőjének. 
Olyanokkal is, amelyekkel a maga létjogát kell, hogy bizonyítsa. Min
denki magától értetődőnek veszi, hogy van mathematika stb., de nem 
tartja feltétlen szükségesnek a filozófiát. Minden más tudomány, előhala- 
dásában az előző eredményekre épít, a filozófus nincs tekintettel az 
előző eredményekre, egyéni szemszögből tárgyalja problémáit, amelyek 
a Mindenség végső okaira vonatkozva nem lehetnek végérvényes ered
ményű tételek, S mégis: a filozófia ép oly nélkülözhetetlen, mint más 
tudományág, hiszen már a nép egyszerű fiának is van filozófiája, mert

A filozófia lényege és a pedagógiával^ 
való kapcsolata.

— Részletek a Frankenburg Körben tartott előadásból. —
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mindenki óhajt feleletet kapni a lét eredete, értelme és célja felől, 
mindenkit érdekel a kérdés: mi az anyag, mi a szellem, honnan jövünk 
és hová megyünk ? Kell tehát lenni oly tudományágnak is, amely e 
kérdéseket rendszeresen tanulmányozza és a positiv tudományok kor
szerű állása alapján keres reájuk feleletet annál is inkább, mert e kér
dések adva vannak lelkűnkben, el nem kerülhetjük őket. Sőt kényte
lenek vagyunk valamely állásponthoz csatlakozni, ideálistáknak, mate- 
riálistáknak stb. lenni. Lelki szükségesség, mert ezen álláspont befolyá
solja és irányítja cselekvéseinket. Mennyire fontos egyéniségünkre élet- 
és világfelfogásunk, azt tanúsítják a nagy mártyrok, akik meggyőződé
sükért a halálba mentek.

Minden szaktudomány mélyebb kérdései filozófiai kérdések. Sok 
ember úgy megy el mellettük, hogy ügyet sem vet rájuk. A filozófia 
szülőanyja a csodálkozás. Oly mozzanatok kötik le a bölcselő figyel
mét, amelyek mellett sokan közömbösen mennek el. ím e: a növény, 
hogyan lehetséges, hogy nő? Mi az a hajtó erő, amely a növést eszközli? 
Mi az élet lényege? Az ily kérdések már a ffílozóiiához vezetnek át.

Vájjon a pozitív tudományok mellett van-e azonban még olyan 
filozófiai tudomány is, amelyre nem mondható, hogy csak véleményeket 
mond oly dolgokról, amelyekről véglegesen tudni nem lehet semmit 
sem? Riehl felel erre, midőn azt mondja: „A kutató tudomány mel
lett van bíráló tudomány, amely a tudás forrásait bírálja és terjedelmét
meghatározza.......... eszerint az érzéki világnak úgy, ahogy szemléletünk
elé lép, nincs létezése, csak feltételes, nem egyéb, mint jelenségek 
összesége." A tudomány lehetőségének és határainak e kérdését egy 
tudomány se veti fel, ez a filozófia feladata.

A filozófia jogosultságának a kérdését nagyon érdekesen tárgyalja 
Pauler Ákos. Szerinte a szaktudományok nem elégítenék ki tudás
vágyunkat akkor sem, ha összes problémáikat megoldották volna. Itt 
van mindjárt egy alapvető probléma, amelyhez minden szaktudomány 
állást kell hogy foglaljon, de nem foglalkozik vele: az igazság termé
szetének kérdése. E kérdéssel foglalkozik a logika. Minden tudomány 
szükségszerű előfeltétele az igazság fogalma. Ámde az igazság felé 
törekedni egyúttal kötelesség is. A végső erkölcsi előfeltételeket kutatja 
az etika. A tudománynak, mint műalkotásnak előfeltételeit kutatja az 
esztétika. Az igazság, a jó és a szép fogalma a három szükségszerű 
alapérték, amelynek elismerése nélkül szellemünk mechanizmusa semmi
nemű funkcióra nem képes. A dolgok általános természetét vizsgálja a 
metafizika; a „dolog“ fogalmát az ideológia. A filozófia tehát a szak- 
tudományok előfeltételeiről szóló tudomány.

Ez a meghatározás magába foglalja a metafizikát is. Tökéle
tesen megoldani a szellemi és anyagi jelenségeket egyik felfogás sem 
tudja; hajótörést szenved „a tudat levezethetetlenségének a tényén" 
(Pauler). A tudat első felbukkanásával olyasvalami jött a világminden
ségbe, amelyet másból, atommozgásból vagy egyébből kimagyarázni 
nem lehet. Itt csak két eset lehet: vagy mindennek tulajdonítunk, akár- 
mily primitiv formában tudatot, szóval: minden élet, avagy a dualizmus
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álláspontjára helyezkedünk: van külön anyagi és külön szellemi világ. 
Isten felvételét az előbbi nézet sem zárja ki.

Van a filozófiának oly iránya is, amely a metafizikát száműzi. 
Böhm, hazánk nagy gondolkodója is, csak a tapasztalatot fogadja el 
alapnak. Azért azt sem kérdi: van-e külön test és külön lélek, mert 
adva csak a kettő egysége van: az önlét. A Mindenséget csak a szel
lemünkön át ismerjük meg és a filozófia ezen egyedül ismeretes szel
lemiség elemzése.

Már az eddigiekből is kiviláglik, hogy a bölcsészekben a legújabb 
irány a szellem fontosságát hangsúlyozza. Az anyag valami ismeret
lennek megjelenési formája. A szellem elsődlegességének a felfogását 
liikrőzteti vissza Eucken Rudolf bölcseleté is. Az élet szerinte nem 
alkot egységet. A természeten (ahova a lelki jelenségek is tartoznak) 
kívül van szellemi élet is. Az igazság ugyanis független minden emberi 
vélekedéstől; az erkölcs, ha különböző is egyes népeknél és egyes 
korokban, mégis létezik mindenütt mint kötelező törvény. Míg a ter
mészeti jelenségek törvénye az ok- és okozati összefüggés elve, addig 
a szellemi világban a szabadság, a szabad célkitűzés urakodik. A szellem 
világa egy önálló világfeletti életterület és megléte igazolja a vallást is.

Eddigi fejtegetéseink azt mutatták, hogy a filozófia célja: egysé
ges világnézet nyújtása, amely alkalmas egyúttal egy az igazságnak 
megfelelő erkölcsi életfelfogás megalapozására. Feltétlenül filozófiai kér
dések, mert más tudomány azokat nem veti fel: az ismeretelméleti, 
metafizikai és értékelméleti kérdések. Mindig csak képzeteinkkel és 
gondolatainkkal van dolgunk, sohasem a valósággal. A tapasztalat érzé
keink és agyunk gondolkodási formáinak összműködése. Ez adja a 
világképet. Minden csak jelenség. Anyagatom, atommozgás sincs a való
ságban, ez szól egyúttal a materializmus ellen is és jól mondja éppen 
ezért Pauler is, hogy a természettudós nem lehet hivatott metafizikai 
problémák megoldására. A dolgok lényege Riehl szerint ismeretlen, 
Pauler szerint szellemi. S ha e lényeg nem is ismerhető fel, mégis 
kötelességünk a dolgok általános természetét is kutatni, metafizikai 
kérdésekkel is foglalkozni. Pauler szerint: létezni annyi, mint hatást 
kifejteni. Élő és élettelen valóság között ezen alapon lényeges különb
ség nincs. A világmindenség rejtélye tehát már a szervetlen világban 
található, hiszen már a kristályosodás is megfoghatatlan jelenség előttünk.

A fajok eredetére vonatkozó természetbölcseleti kérdések csak 
részben tartoznak a filozófiához. Miután többé-kevésbbé minden élet, a 
származástan kérdésében sem ismerjük el a csupán mechanikus erők 
működését.

Azonban említettük, hogy az értékelmélet kérdései is a filozófia 
sajátlagos kérdései. Már a kis gyermek is értékel. Ertékfogalmak: igaz 
— nem igaz, jó — rossz, szép — rut stb. A legmagasabb értékfajok: 
igazság, jóság, szépség. Ezek megvalósítása az egyénre nézve kötelező. 
Az igazi szabadság — Böhm és Pauler szerint — az, midőn ezen 
eszmék szerint cselekszünk. Ezen eszmék mivelése eredményezi a 
kultúrát. S midőn ezen eszmék szerint cselekszünk, egyúttal felül
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emelkedünk a természet mechanizmusán s válunk egyúttal személyiséggé, 
mert nem leszünk a vak természeti hajlamok, ösztönök és erők rabjai.

Az igaz, a jó és szép értékeszméje képezi egyúttal alapját a követ
kező tudományoknak : logika, etika, esztétika.

Ugyancsak az értékeszmékre kell tekintenünk, amidőn a pedagó
giának a filozófiával való kapcsolatáról beszélünk. E kapcsolatot ugyan 
több oldalról világítjuk meg. így minden korszak nevelési és tanítási 
elvei az illető kor filozófiai áramlatával állanak kapcsolatban, ami ter
mészetes is. E kapcsolatból kifolyólag a filozófia és a pedagógia törté
netét főiskolai előadások alkalmával gyakran együtt szokták tárgyalni.

A nevelés célját sokféle módon szokták meghatározni. így: a
nevelés célja a kor műveltségének átplántálása a következő generációk 
számára. E szerint a nevelés összefüggésben áll a kor egész műveltségi 
körével. Azonban már Rein nagyon helyesen mutat reá, hogy e tágabb 
cél mellett egy fontosabb célnak is kell lenni. E cél szerintünk a 
világnézet kialakítása a növendékben. A világnézet magában foglalja 
az igaz, a jó és szép értékeszmékre vonatkozó állásfoglalásunkat. Mon
dottuk, hogy a kultúra nemcsak ezen önértékek műveléséből áll, ha
nem gazdasági és hasznossági értékeket is foglal magában. Mondottuk 
azt is, hogy a szükebb értelemben vett nevelési cél, illetve a nevelés 
főcélja a kultúrának nem e tág fogalmához fordul és nagyon helyesen 
mondja dr. Kornis Gyula, hogy a filozófiát illeti meg az a munka, 
amely a meglevő kulturállományból kiválasztja azt, ami értékes és a 
nevelés-oktatás szempontjából szükséges. E filozófiai alapvetésen kívül 
van természetesen a nevelésnek empirikus alapvetése is és ez a gyer
meklélektan. Az első, aki a pedagógiának filozófiai alapvetést adott, 
Herbart volt. Követője Rein, aki szerint a nevelés célja csak erölcsi 
lehet s ezt a célt csak az abszolút etika határozhatja meg. Reinnek az 
újabb korban kiváló érdemei vannak a pedagógia terén, mindannak dacára 
gondolatai már csak részben állják meg helyüket. Natorp mutatja ki, 
hogy a célkitűzésnek az egész értékelméleten kell nyugodnia. Az oktatás 
értéke is független a neveléstől. A tudás értékét nem az adja meg, 
hogy másnak a szolgálatában áll. Nincs tehát: Gesinnungsstoff. Erkölcsi 
hatás szempontjából Reinnel ellentétben Natorp azon tárgyakra helyez 
fősúlyt, amelyeknél a szellemi jelleg legjobban jut kifejezésre. (Mathe- 
matika.) Ezek nevelik az igazságosság lelkiismeretét. Windelband ismét 
az etikai leik smeretesség élesztésére leghatásosabbnak tartja a logikai 
és esztétikai lkiismeretet. A jelzett gondolkodók előtt kellett volna 
azonban már ..gemlékeznünk a mi nagy Bőhm Károlyunkról, aki „Az 
ember és világ III. kötetében már szintén kimondja, hogy a nevelés
nek alapja az é kelméiét.

A személyL g gondolatának lélektanát és etikáját adja Spranger 
„Lebensformen“ c. kitűnő könyve, amely ezzel kapcsolatban a neve
lésre is kitér. Az egész munkának alapja a modern értékelmélet. 
Spranger helyesen mondja, hogy a lelkiélet megértése nem az elem
lélektan ismeretén nyugszik. A lelki élet egészének sajátsága, hogy 
értelme van, azaz mindig látunk valamely értékre való vonatkozást. Az
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elemi lélektannal szemben áll tehát a szellemtudományi lélektan. A 
történeti életben a léleknek része van oly értékmegvalósulások létre
hozásában, amelyek jelentősége túl megy az egyéni életen és a kultúra 
tartalmát alkotják. Ami a kultúrában objektiv értékkel bír, az oly érték
normák megvalósulása, amelyek kötelezők. A kultúrában sok a szub
jektív vonás, de mégis az egyénnel szemben áll. Az objektiv szellem 
alatt azonban az önértékű eszmék megvalósulása is érthető. Az első 
a valódi és hamis értékek tartalma, a történeti és szellemi élet, az 
utóbbi azon művelődés etikai eszme, amelyet megvalósítani kellene. 
Minden munka tehát az érték szempontja szerint ítélhető meg. A gaz
dasági alkotások felett áll a „gazdaságos", az ismereti alkotások felett 
az „igaz" stb. eszméje. Hogy a szellemi alkotásokban időfeletti érvény 
jut kifejezésre, azt mutatja, hogy a szellemi alkotások megértése nem 
függ a koroktól vagy vidékektől. Az érték törvényei sohasem a folya
matra, a lefolyásra vonatkoznak, hanem normativ törvények. Az ered
mények eszmékhez viszonyíttatnak. Minden kultúrterületnek van ily 
normatív törvénye. Erkölcs alatt azt érti Spranger, midőn cselekvé
seinket mi magunk a legmagasabb érték által határozzuk meg. Szabad 
elhatározásból alávetjük magunkat a legfelsőbb objektív értéktörvény 
követelményének. A kötelesség hitvallása ez. A szellem uralma a test 
felett. Ez a Plato, a stoa, Krisztus, Kant és Fichte etikája. Az ember 
tényleges lelki struktúrája sem lehet az értékek rangfokozatának mértéke. 
A kellő (Sollen) más forrásból ered, mint a lélektani lefolyása az erkölcs
nek. A nevelés ereje abból áll, hogy a környezetet s részben a sorsot 
tudatosan szabályozzuk. Az ösztönéletbe normativ értékek nyúlnak bele. 
A nevelés célja, hogy tekintélyt szerezzen a normának. A nevelés 
célja sohase legyen a kollektiv morál érdeke, hanem az ideális érték- 
rendszer. A nevelés útján a normából követelés legyen s így személyi 
eszménnyé váljék.

Spranger tehát a személyiség pedagógiájának alapján áll, mint 
nálunk Schneller István. A személyiség pedagógiája mutatja a gyakor
lati pedagógia összefüggését a filozófiával. S tényleg: a személyiség a 
legfontosabb nevelői eszköz. A tankönyv holt betű, nekünk kell azt 
élettel telítenünk.

Láttuk tehát nagy vonásokban az elméleti és gyakorlati pedagógia 
összefüggését a filozófiával. Szerény dolgozatunkban nem új dolgok el
mondása volt a célunk, mindamellett talán nem végeztünk haszonnélküli 
munkát, mert újra rátereltük a figyelmet a filozófia és pedagógia prob
lémáinak és a kettő közt meglevő kapcsolatnak a tanulmányozására.

(Sopron) Koller István.

Magyar protestáns könyvtárpolítika.
Ilyen címmel jelent meg dr. Varga Zsigmondnak egy figyelemre

méltó cikke a Protestáns Szemle 1929. márciusi számában. A cikk oly
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sok gondolatébresztő dolgot tartalmaz, nem állhatom meg, hogy ne 
szóljak hozzá. És éppen itt, a könyvekből táplálkozó tanárság, tanító
ság és diákság tanügyi lapjában.

Én első tényezőnek a hiányok pótlását tartom. Nem a fejlődésben 
elmaradt könyvtárak könyvekkel való kiegészítését értem ezalatt, ha
nem azt, amit Varga professzor úr is, hogy a felhalmozott, de munka
erő s pénz hiánya miatt fel nem dolgozott anyag végre beállíttassék a 
használatba.

Mert igaza van Gulyás Pálnak, aki a Magyar Könyvszemlében a 
könyvtárakról írva azt mondja, hogy a vidéki könyvtárosok legtöbbje 
csak mellékfoglalkozásként „űzi" a könyvtárosságot. Bizony, a legtöbb 
helyen csekély díjért, csaknem teljes óraszámmal dolgozó tanár áll a 
könyvtárak élén, aki a tanári foglalkozással járó sok-sok munka (dol
gozat, gyűlés, helyettesítés, osztályfőnöki teendők stb.) miatt nem szen
telheti teljes munkaerejét a könyvtárnak, Egy-egy nagyobb könyvtárban 
pedig gyűl, gyűl a munka, a könyv rakáson, nincs személyzet, aki fel
dolgozza. Pedig ezeket minél előbb fel kell dolgozni.

Második teendő volna a kivitt könyvek bevasalása. Mert az em
berek szeretnek könyvet kivinni, de visszahozni nem. Akad olyan is, 
akitől elkéri más, ettől ismét más, úgyhogy a könyvtár ritkán kapja 
vissza az ilyen könyveket.

Harmadik teendő volna az értékek számbavétele. Ez látszólag 
könnyű munka, de csak látszólag az. Igaz, hogy megvan a Szabó Károly 
könyve s az ezt kiegészítő Sztripszky-féle pótlék, de ezek régen je
lentek meg (1879—1898, ill. 1912) s nem teljesek. Csak a pataki könyv
tárban nagy a száma azoknak a könyveknek, amelyeknek Patakon lé
téről Szabó Károly nem tud. Az apró ellentmondások miatt itt is sok 
pótlás volna beveendő. Pl. a III. kötet 2202. száma alatt emlit egy uni
kumot a Maresius könyvéből, amely azonban Pápán is megvan, így az 
értekezés unikum jellege problematikus. A Sztripszky-féle könyv pedig 
csak a Szabó Károly I—II. könyvéhez ad adalékokat és sok hibája 
van. (Nem jelöli pl. mindig meg azt, hogy melyik könyvtárban őriztetik 
az illető könyv.) Ahoz, hogy az összcímtárak után elinduljon a könyv
táros, az szükséges, hogy minden könyv címlapos legyen, mert a cím- 
laptalan könyvek elkatalogizálása s cédulázása, vagy a cédulák beosz
tása nem mindig pontos, sok a kívánni való. En magam bizony nagyon 
sokszor sok fejtörés után tudtam megtalálni régi magyar könyveket. 
Az is megesik, hogy a köteteknek csak az első darabját köny
velték el, vagy összefoglaló címét, pl. Maresius előbb idézett munkáját, 
pedig abban sok értekezés van s köztük magyarok művei is akadnak. 
Itt tehát egy olyan megbízható, összefoglaló könyvet kell a könyvtár
nokok kezébe adni, amely minden régi magyar könyvet magában foglal. 
Ki kell egészíteni Szabó Károly és Sztripszky műveit. Pl. a Kér. Mag
vető, az írod. Közi., a Magyar Könyvszemle, az Akad. Értesítő (Róth 
a könyvtárról. 1905. nov.), a Todorescu-könyvtár, az Apponyi-féle Hun- 
garicák, a Pápai katalógus régi könyvei (1901, 1912), az Erdélyi Mú
zeum 1908, 1912-ből való stb. füzetei, a Századok 1879, 523, 1904,
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122, 7. k. 1904. 447, közi. Szepes megye múltjából, 1914. 216. Mokos: 
íróink életéhez. Visegrádi János : Marosújhelyi piaristák könyvtára, A 
kunszentmiklósi könyvtár unikumai, főleg a Magyar Könyvszemle ada
tai mind összefoglalandók volnának, mert így a könyvtárnokoknak száz 
helyen kell egy-egy könyvnek utánanézni. Napjainkban is jelent meg 
egy érdekes közlemény a wittenbergi könyvtár magyar könyveiről 
(Egyháztört. ad. 1928.)

Abban teljesen igaza van Varga Zsigmond professzor úrnak, hogy 
először a régi magyar könyveket kell számbavenni (köztük az uniku
mokat is), mert ez főleg a protestantizmus története szempontjából na
gyon fontos. De míg az adatok így, ennyire szét vannak szórva, addig 
teljes lelki nyugalommal nem, csak a legnagyobb fáradsággal tudja a 
könyvtárnok, mert e kényes, nagy körültekintést igénylő munkát másra 
nem bízhatja, tanári s irodalmi munkájától ellopott időben megcsinálni. 
Hát még ha arra lenne ideje, hogy minden egyes könyvet a kezébe 
vegyen! Csak e néhány hónap is, amelyet a pataki könyvtárban töl
töttem, rendkívül sok tanulsággal és eredménnyel szolgált e tétel 
bizonyítására.

A protestantizmus történetére s jellegére vonatkozó müvek össze
állítását tartja Varga Zsigmond a további lépésnek ; én megtoldanám 
még azzal, hogy nagyon fontos volna összeállítása azoknak a művek
nek is, amelyek magyarországi dolgokról szólanak, vagy Magyar- 
órszágra vonatkoznak idegen nyelven is. Bámulatos gazdagsága van néha 
eÉY~eéy könyvtárban az ilyen jellegű müveknek (így a patakiban a 
török háborúkra vonatkozóknak). Ez irányban a lépést Apponyi Sándor 
már meg is tette a maga könyvtárában.

Szakkatalógust én is teljesen feleslegesnek tartok. Nemcsak munka-, 
hanem idő- és pénzpocséklás is. Hiszen sok művet 5—6 szakba is le
hetne beosztani, sok nem is jelentős, hiába foglalná el az ilyen kata
lógus a helyet. Pedig ez is fontos a könyvtárban.

Mert pl. Patak úgy van, hogy alig van hely már a könyvtár- 
fejlesztésre.

Könyvtárfejlesztés ! Ehhez pénz is kellene és újból pénz kell. A pa
taki könyvtár pl. 250 pengő államsegélyt kap (ha kap). Ebből csak 
2—3 standard művet (Hóman—Szekfű stb.) szerezhettünk be, ez pedig 
csak egy csepp a tengerben. Mert bizony a fejlődésben lemaradtak a 
protestáns könyvtárak. Van olyan, amelynek se ősnyomtatványjegyzéke, 
se unikum-lajstroma, se régi magyar könyvtári jegyzéke nincs, nincs 
modern könyve sem. Főleg a szépirodalom terén. Pedig már fel kell 
adni azt az álláspontot, hogy az Arany János utáni irodalmat nem kell 
tanítani. Tanítani kell azt bizony, mert a növendék aztán mástól tanul, 
nem az iskolától s a tanártól, e téren.

Amint a konvent megcsinálta az egységes könyvkiadást, az állam 
a gyüjteményegyetemet, csináljuk meg mi is a prot. gyüjtemenyegye- 
temet. De amíg a könyvtárnokok mellékfoglalkozásképpen kényte
lenek űzni azt, addig olvasótermek megnyitásáról, elégtelen munkaerő, 
idő és pénz hiányában csak ábránd lehet az.
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A debreceni főiskola könyvtára évi 21.000 pengős költségvetéssel 
dolgozik. A pataki évi 1500 pengő dotációt s 250 pengő államsegélyt 
kap (1500 pengőt is tavaly óta). Mennyi itt még a teendő!

Pedig a tanítás, a tanárok képzése, enélkíil nem mehet előre.
A pataki iskola nagy könyvtára eddig a diákkiviteli naplóban 

2300 tételszám körül jár. Évvégére lesz kétszerannyi is talán. Ehhez 
vegyük a tanárok, lelkészek, városiak kiviteli számait, következtet
hetünk egy ilyen könyvtár kulturális jelentőségére.

Gulyás József.

Hazai és külföldi irodalom.
M akkai Sándor: Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. Budapest. 

Athenaeum. 117. lap.
Egyenesen bámulatraméltó Makkai püspök sokoldalúsága. Akár 

tankönyveit nézem (A biblia; A lélek élete és javai stb.), akár komoly 
tudományos munkáit (A hit problémája ; A vallás az emberiség életében 
stb.), mindben annyi a mélvreható tudás, az új szempont; máskor egye
nesen meglepő, a legsúlyosabb kérdések újszerű megvilágítása, úgyhogy 
az olvasó bámulattal szemléli a képességek ekkora kumulálását. De 
három müvét egyenesen korszaknyitónak kell tekintenem. Az egyik 
Az erdélyi ref. egyházi irodalom 1850-től napjainkig (1905), mely példát 
ad az egyházi irodalom magyar szempontok szerint való tárgyalására, 
a másik a Magyar fa sorsa (1927), mely bátor, bár egyes nuance-aiban 
túlzó könyvével utat nyitott Ady helyes értékelésére; végül a harmadik 
éppen legjobbkor megjelent Bethlen könyve, mely a helytelen vágányra 
került Bethlen-kutatást segít majd ismét tudományos tárgyilagosság út
jára terelni.

Nagyszerű könyve előszavából megtudjuk, hogy nem az ő ritka 
írói tehetségéről tanúskodó „Ördőgszekér“ c. regényében lépett először 
elébe Bethlen Gábor alakja, hanem már kisgyermek korában Barabás 
portréja oly meggyőződést gyökereztetett meg benne a nagy fejedelem
ről, mely máig sem változott. Ismeri az egész nagy Bethlen irodalmat 
és mert lelki szükségérzet késztette arra, hogy hozzászóljon a kérdés
hez, „mert a fejedelem alakja nem közelíthető meg teljesen az adatok 
holt betűin át." És aztán megrajzolja Bethlen lelki arcát. A 13 éves 
korában magára maradt fiúnak három kísérője van: az árvaság, tudat
lanság és jelentéktelenség. Ez a három formálja férfiúi és fejedelmi 
életét. Az egyedüliség, társtalanság számára az önállóság forrása le tt; 
szegénysége hajtóerővé lett a lelkében, tudatlansága pedig azt a sóvár
gást élesztette benne, hogy szellemi fölénybe jusson ellenségei fölött. 
A szolgálat útján tör előre. Négy fejedelmet szolgált, míg végre elérke
zettnek látta a maga idejét. Ha idáig Makkai S. talán túlsókat bíz kép
zeletére és olykor konstruál is, Bethlen fejedelemségének egyes tény-
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kedéseit csodálatos intuícióval tudja megmagyarázni. Megállapít három 
fontos tárgyat: Bethlen szuverén öntudata mindig mérsékelt formákban 
nyilvánult; szuverénitásának kiterjesztésében mindig megalkudott a kö
rülményekkel személyes nagyratörése rovására, a magyar nemzet élet
érdeke javára; vallásos öntudatában gyökerező hivatásérzete alapján 
az egész magyar nemzet vezérének érezte magát. Ez a három tárgy 
megmagyarázza Bethlennek sok látszólagos ingadozását és alkudozását. 
Tragikuma az volt, hogy ép a magyar nemzet megtartására alkotott 
terveit nem értette meg senki. Ennek lelki oka pedig az volt, hogy 
Bethlen egyéniségéből hiányzott a gyújtó erő, a láng, a lelkeket hatal
mas szuggeszcióval magával ragadó képesség. Pedig az, hogy a reá 
bízott területből ki tudta formálni az életképes nemzeti államot, azt 
bizonyítja, hogyha az egész magyar nemzet sorsa az ő kezébe került 
volna, az egész magyarságra nézve is meg tudta volna teremteni ugyan
azt. A bethleni politika igazi jellemzője: a legmagasabb célt tűzni ki 
és a legteljesebb erőfeszítést tenni meg, hogy a kisebb, de minden 
esetben valóságos eredményt el lehessen érni. Makkai természetszerűen 
sokat foglalkozik Szekfű híres könyvével is. Végeredményében tulajdon
képpen nem fogadja el Szekfűnek némileg egyoldalú nézőpontból 
fakadó megállapításait és inkább R. Kiss István álláspontjához 
közeledik. Szelényi Ödön.

A magyar romantika. (Fejezet a magyar irodalmi fejlődés tör
ténetéből.) Irta : Farkas Gyula. Budapest, 1930. A Magyar Tudományos 
Akadémia kiadása. 336. lap.

Farkas Gyulának, a berlini egyetem magyar nyelvi tanárának ez 
az érdekes és értékes tanulmánya a magyar romanticizmus kialakulá
sának előzményeivel, tényezőivel foglalkozik, s ellentétben az eddigi 
irodalomtörténeti megállapítással, amely a magyar romanticizmusl hol a 
német, hol a francia romanticizmus függvényének nyilvánította, Farkas 
könyvének feladata annak kimutatása, hogy az egy hosszú, a felújulás 
korával (1772) kezdődő belső fejlődésnek betetőzése, beteljesülése, 
melynek létrejöttére a német és francia romanticizmus aránylag csekély 
hatást gyakorolt, mely ezek jegyeit kevéssé viseli magán, hanem 
amelyre — ha már idegen hatásról akarunk beszélni — leginkább még 
a bécsi romantikusok hatottak. Farkas Gy. e tanulmányában tehát az 
eddigi külső hatást belső fejlődéssé változtatja. E belső fejlődés a fel
újulás korában két helyen, két egymástól eltérő szellemben és irányban 
indul meg: egyfelől a dunántúli katolikus íróknál, kik a nemzeti hagyo
mány folytonosságát képviselik, másfelől a tiszavidéki református írók
nál és költőknél, akik az európai szellem, az újítás képviselői. E két 
eltérő irányzat a Tudományos Gyűjtemény megalapításával, Pestnek 
irodalmi központtá válásával lassan összeér, összeolvad ; ezen szintézis, 
összeolvadás fő képviselője, a dununtúli írók, költők részéről Vörös
marty M., a tiszavidéki írók s költők részéről Kölcsey F .; bennök a 
két, eddig sok tekintetben ellentétes folyam összeolvad, a magyar ro
manticizmus beteljesülésre jut, de egyszersmind az Akadémia megnyil-
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iával, Kisfaludy K. halálával meg is szűnik, hogy a polilikának engedje 
át a nemzeti élet fölébresztése és munkába állítása terén a főszerepet.

Ez a rövid vázlata Farkas könyvének, mely könnyed, világos 
stílusával oly vonzó olvasmány, hogy mindvégig leköti érdeklődésünket. 
Nagy mértékben hozzájárul a mű vonzóvá tételéhez, hogy a mű tele 
van új, friss nézőpontokkal, amelyeket Farkas az irodalomtörténeti 
vizsgálatra alkalmaz, s amelyek nem egyszer új, meglepő világot derí
tenek a tárgyalt kérdésre. A dolgozat gerincét, mint említém, a táji és 
felekezeti szempont alkalmazása képezi, vagyis a dunántúli és tisza- 
vidéki irodalom eltérő, olykor ellentétes jellemének egyfelől az eltérő 
táj (ez alatt nemcsak a föld külső alakulatát érti, bár ez is különböző 
hatást gyakorol, hanem a vidék lakóinak a 16. század óta eltérő fejlő
dését, életviszonyait, lelki világát), s másfelől az eltérő vallási hová- 
tartozás (a dunántúliak katolikusok, a tiszavidékiek reformátusok) adja 
meg a magyarázatát. E két szempontot szerzőnk a felölelt 60 éves kor
szak minden írójával szemben alkalmazza s az legtöbbször eléggé 
helytálló magyarázatot nyújt az illető író vagy költő lelki arculatáról. 
Legtöbbször, de nem mindig, — nem már csak azért sem, mert hisz' 
a Dunántúl is vannak jóravaló protestáns írók és költők (Kiss J., 
P. Horváth Á., Berzsenyi, Péczeli, Fábián, Stettner), a Tiszamentén 
pedig katolikus írók (Dugonics, Gvadányi, Baróti Szabó, Desewffy); de 
érdekes jelenség másrészt, hogy mind az előbbieknél, mind az utób
biaknál érvényesül a vallási affinitás elve, mert az előbbiek jórészt 
Kazinczy hívei, az utóbbiak jórészt a dunántúli katolikus írók naprend
szerébe tartoznak, Ezt a kényes kérdést, a felekezeti szempontnak az 
író egyéniségében és gondolkozásában való érvényesülését szerzőnk 
teljes elfogulatlansággal tárgyalja, mind a két félnél teljes tárgyilagos
sággal méltatja annak vallási szempontjait.

Ilyen új szellemtörténeti szempontok még: a Kassai Magyar Tár
saság szellemtörténeti jelentősége (a szintézis túlkorai volt, most még 
nem sikerülhetett), a városok katolikus német polgárságának jelentő
sége (a külföldi műveltség, a német irodalom közvetítése), az írók falusi 
elszigeteltsége, a városi élet után való vágyódás, Pestnek, mint irodalmi 
központnak, asszimiláló hatása, a közönség, mint az irodalmi élet új 
tényezője, a katolikus alsó papság irodalmi jelentősége, az írók társa
dalmi helyzetének fokozatos megváltozása, az egyes írók visszahatása 
a romantikus hatásra, a nemzeti érzés, történeti érzék fokozatos kiala
kulása, a dunántúliak optimizmusa, a tiszavidékiek pesszimizmusa, a 
városi németség magyarosodása, a nemzetiségek öntudatra ébredése, 
bécsi és olasz hatások, Göttinga és Jena, az irodalmi elmélet és gya
korlat szétszakadása, a német romantikusok érdeklődése a magyar tör
téneti tárgyak és a magyar népköltészet iránt, közvetlen külföldi iro
dalmi kapcsolatok, a Himnusz és a Szózat összevetése.

Az egész mű, amint végigolvassuk, úgy hat reánk, mint egy nagy 
ankét, melyben a szerző szembeállítja a tárgyalt kor íróit egymással s 
nemcsak azt tárja elénk, hogy ezek az írók irodalmi szereplésük folya
mán hogyan éreztek egymás iránt, hanem azt is, hogy egymástól el-
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térőleg hogyan vélekedtek az időszak folyamán a fölmerülő irodalmi, 
esztétikai, történeti, politikai és vallási problémákról, milyen álláspontot 
foglaltak el a görög-római, a francia, a német költészettel, Goethével, 
Schillerrel szemben ? Ilyen arányban, egymással szemben, így feltüntetve, 
60 év íróinak egymáshoz való viszonya, egyező vagy eltérő gondolko
zása, álláspontja, irodalmunkban még soha nem volt megvilágítva!

A mű minden részlete széleskörű utánjárás és gondos kidolgozás 
nyomait mutatja. Alig találunk benne egy-két tolihibát vagy túlzott ál
lítást. Tolihiba, hogy az Osszián-fordító Fábián Gábort katolikus írónak 
mondja (96. 1.), mert Fábián református pap fia volt; hasonlóképpen 
nem sorolható id. gróf Teleki József, aki nem volt testőr, a Bessenyei 
bécsi társaságához (24. 1.), ha franciás műveltségénél fogva a franciás 
írókhoz állt is legközelebb; Csokonait csak egy kis erőszakolással lehet 
a dunántúli énekköltök közé sorozni (34. 1.). Csak féligmeddig fogadható 
el ez az állítása: A dunántúli költőket az ottani várromok ihlették 
regék, mondák írására; ezzel szemben „a Tisza táján nincsenek vár
romok, nincsenek történeti emlékek, a felvidéki várak körül idegenajkú 
nép lakik" (170. L). Látszik, hogy szerzőnk nem járt Patakon, mert 
különben tudná, hogy a pataki vár, ahol Szent Erzsébet született, Lo- 
rántfy Zsuzsánna élt s 11. Rákóczi Ferenc fejedelmi udvarát tartotta, 
gazdag emlékek tárháza volt minden időben; hogy a Patakon tanult 
költőket (Kazinczy, Csokonai, Szemere Pál és Miklós, Tompa, Erdélyi) 
nem ihlette dalra vagy rege írására, arról ő igazán nem tehet! De aztán 
itt van még a Tisza táján mint várrom, történeti emlék: Zemplénben a 
szerencsi és tokaji vár, Abaújban a regéci, bodóköváraljai és szalánci, 
Borsodban a diósgyőri, ónodi, vadnai és szendröi, Hevesben az egri, 
Szabolcsban a kisvárdai, Ungban az ungvári vár vagy várrom ; igen, itt 
a Tisza táján, a magyar vidéken is bő számmal akadtak várak és vár
romok ! Kazinczyról sem mondható el egészen, hogy „tótok közt lakott" 
s azért nem tudott népdalokat gyűjteni (255. 1.), mert ha Széphalom 
lakói jórészben tótok voltak is, de tudjuk, hogy ő, mint Zemplén vár
megye levéltárnoka, Széphalomról naponként bejárt Üjhelybe, amely 
már magyar város; de meg gyermekkorában Érsemjénben, 10 évi diák
sága alatt Patakon elég népdalt hallhatott s magába szívhatott, úgyhogy, 
ha érzéke lett volna iránta, nem leti volna neki túlnehéz népdalokat 
gyűjteni. Kissé túlzott kifejezések, egy-két esetből vont általánosítások: 
„A tiszaiak számára az elmúlt századok a barbárság és sötétség korát 
jelentették (170. 1.); „mivel a tiszaiak hazafogalmának középpontjában 
a nyelv áll, a haza területi fogalma idegen számukra" (176. 1.).

Sajtóhibák: prog- rammja (13. 1.), Kot-zebue (250. 1.), legkevésbé 
(21. 1.), megértette (e. h. megérttette, 45. 1.); a 31. lap 4-ik sorában a 
második nem törlendő. Rácz Lajos.

Kornis Gyula: Magyar filozófusok. Budapest. 1930. 231. oldal. 
(Kultúra és Tudomány sorozatban.)

Vannak könyvek, amelyekről ismertetést írni könnyű és élvezetes. 
Ezek közé tartozik a Magyar filozófusok is. Az összegyűjtött tanul-
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mányokban régi ismerőseire bukkan az olvasó, örül a viszontlátásnak, 
szívesen foglalkozik velük. Friss és eleven arcképeket kapunk e könyv
ből azokról a bölcselőkről, akiknek a mai tanárok nagy része tanít
ványa volt: Pauler Ákosról, Medveczky Frigyesről, Alexander Bernát- 
ról, Fináczy Ernőről, Bánóczy Józsefről; s itt van még az egyetemi 
tanárok sorában az outsider, markáns vonású Posch Jenő is. A könyv 
első tanulmánya összefoglaló kép arról, hogy milyen szerepet játszott 
az Akadémia a magyar bölcselet fejlődésében, milyen buzgalommal 
törekedtek az akadémikus magyar gondolkozók lépést tartani az elmúlt 
száz év bölcseletének sokirányú fejlődésével, hogyan próbálkoz
tak egyúttal önállóbb kritikai álláspont elfoglalásával is. A magyar 
szellem éiniakarásának, rugalmasságának szép bizonysága ez a nagy 
anyagismerettel, beleélő lélekkel, művészi stílusban megírt tanulmány, 
mely a kötet legfigyelemreméltóbb darabja a következő mellett, amely 
a magyar bölcselet mai vezéregyéniségéről, Pauler Ákosról szól. Csak
nem nyolcvan oldalnyi kritikai tanulmány ez, az első nagyobb szabású 
kritika az egész Pauíerről; csupán azt sajnálja az ember, hogy szerző 
nem bővítette ki tanulmányát, melyet 1922-ben írt, s nem terjeszkedett 
ki Paulernek 1925-ben megjelent Logikáikra is. Mivel a Logika a Be- 
vezetés-beli logika részletesebb feldolgozása, Kornis tanulmánya lénye
gileg így is érvényes az egész Paulerre. Kritikájával Kornis hálára kö
telezte mindazokat a magyar bölcselőket, akik a neoskolasztikus logi
kai ideálizmus ezen formájával sok igaz és szép része ellenére, és zárt 
egysége, művészi felépítése dacára sem tudtak megbarátkozni. Kornis 
ennek a művészi építménynek kihúzza egyik tartó oszlopát (amelyet 
valóban ki kellett onnan venni), s ezzel romba dönti az egész épületet. 
A kritikai reálizmus álláspontjáról írt fejtegetés a Pauíer-birálatnak 
mindig figyelemreméltó alapvetése marad. Ez a tanulmány, Goethe sza
vait idézve : „uns ruft in die vollere Bahn." A mélyenjáró és művé
szileg megírt nagyobb (Medveczky, Posch) és kisebb esszéket okulás
sal és gyönyörűséggel olvashatja minden bölcseleti érdeklődésű magyar 
olvasó, különösen tanár, akit az egyetemi évek fejlesztő hatásainak 
emléke közelebbről is odakapcsol egykori professzoraihoz.

Van egy-két kisebb észrevételünk is, Márton Istvánról, a pápai 
főiskola újjászervezőjéről, a legelső magyar Kantiánusok egyikéről Kor
nis ezt írja a 60. lap jegyzetében: „Márton a 18. század végén ma
gyarul írta filozófiai munkáit; de látva a műnyelv anarchiáját, 1820-ban 
már latinul adja ki Kant rendszerét ismertető művét: Systema Philo- 
sophiae Criticae. Viennae, 1820.“ Ez az állítás magára Márton Istvánra 
támaszkodhatik, aki az említett mű előszavában ezt mondja: „. . . ea 
est Linguae Latinae in Hungária celebritas, ut Philosophia, ob terminos 
technicos, quibus Eruditio, intuitu scientifico carere nequit, longe com- 
modius possit in ea proponi, quam in Lingua Hungaríca . . . "  Mind
amellett figyelembe veendő az is, hogy Márton Istvánt egyházkerülete 
közgyűlése kötelezte 1815-ben arra, hogy előadásait latin nyelven tartsa, 
mivel panaszok merültek fel, hogy a hallgatóság a szokatlan magyar 
terminológiát nem érti. így lett aztán a magyar nyelv ügyéért annyira
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lángoló Márton maga is latin íróvá, holott a Morál-hun még az is 
nehezére esett, hogy „magyarság“-át „a régen megdöglött deák nyelv 
szavaival megzavarni“ volt kénytelen. Egy kis pontatlanság van abban, 
hogy Márton fentebb említett „Systema“-ját Kornis „Kant rendszerét 
ismertető mű"-nek mondja, mert Mártonnak ez a munkája nem egyéb, 
mint a kantiánus Krug Fudanmentalphilosophia-\ána.k s System der 
theoretischen Phílosoohié-jának I— III. rövidített fordítása.

Egy kis pontatlanságot láthatunk abban is, hogy Kornis Kant fej
lődésének „vorkantische Periode“-ját említi (ami, úgy hisszük, csak el
írás „vorkritisch" helyett), mint amelyben „az ő hatalmas géniusza is 
egészen a lapos Wolff-rendszer kereteibe illeszkedett.“ Hogy voltak a 
praekritikus Kantnak Wolffal kapcsolatai, azt minden Kant-kutató el
ismeri, de viszont egy teljes „beilleszkedés" után a kritikai korszakot 
csak „Deus ex machina“-val lehetne magyaráznunk, holott Kantnál 
ilyesmiről nincs szó, hanem fejlődésről. Kornis különben mint kritikai 
reálista meglehetős hűvösen kezeli Kantot, igv beszél a 78. oldalon „a 
pozitivizmus és kriticizmus negativ uralmáéról, a 80.-on „az ismeret
kritika lelki aszályáéról, holott Kant a szívet-lelket átható, felmelegítő 
szociális ideálizmusnak is alapvetést adott — erkölcstanával!

A redukciós eljárás önállóságának felismerését Kornis Paulerrel 
együtt a Sigwartnak tulajdonítja. Érdekes, hogy a redukció eredetének 
történeti nyomozásánál Pauler sem említi, sem a Bevezetés-ben sem a 
Logiká-ban, hogy a redukcióról ezen a néven már Leibniz is beszél 
„De Synthesi et Analyst universali“ című értekezésében, mint amellyel 
a gondolkozó „végül is azokhoz a primitiv (értsd : alapvető vagy végső) 
fogalmakhoz jut, amelyeknek, abszolúte véve, nincsen meghatározásuk, 
vagy legalább is nincs olyan, amelyet mi tovább megmagyarázhatnánk. 
Ebben a r e d u k c i ó b a n áll az a művészet, ahogyan a világos fogal
makkal bánunk’“ (A Buchenau-féle német fordítás nyomán, F. Meiner 
kiadás I. 41--42. oldalán.) Trócsányi Dezső.

„A középiskolai tárgyak egym ásra vonatkoztatása a gyakor
latban“. Megjelent dr. Böhm Dezső szerkesztésében. Értekezések, 
írták a budapesti evangélikus leánykollégium szaktanárai. Budapest, 
1930. A Fébé nyomása. Nagy 8-ad rét. 92 lap. Megrendelhető a Kókai 
Lajos könyvkereskedésében. Bolti ára 5 pengő. Tiszta jövedelem a 
budapesti evangélikus leánykollégium építési alapjának gyarapítására 
szolgál.

A magyar középiskolák ma igen súlyos feladat előtt állanak. 
Sokat és bőven kell tanítniok, mert nemcsak tárgyaik szaporodtak meg, 
hanem az egyes tárgyak terjedelme is szélesedett, A mai nemzedéknek 
többet kell tanulnia és tudnia, hogy a fejlettebb viszonyok között jobban 
el tudjon helyezkedni és becsülettel megállhassa a helyét nemzetfenn
tartó hivatásában, mint a 20 év előtti nemzedéknek. Mindazok, akiknek 
módjuk és alkalmuk van betekinteni a középiskola sok ágú munkájába, 
akár mint a középiskolák felügyeletével megbízott tanférfiak vagy 
középiskolai igazgatók, kötelességükből kifolyólag hivatalosan, akár mint
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ugyanazon középiskola tanárai hospitálás alkalmával barátságosan láto
gatják az egyes középiskolai tanórák munkáját, mindnyájan belátják és 
egyértelműen vallják, hogy a középiskolában mereven keresztűlvitt 
szakrendszer mellett a középiskola elé tűzött cél csak úgy érhető el, 
ha a tanári testület tagjai szaktárgyaik tanítása közben feltüntetik azon 
kapcsolatokat, melyek az új ismeretnek más tárgyakban már nyert 
ismeretek által való megerősítésére oly bőségesen és előnyösen kínál
koznak. Mert a középiskolai tárgyak egyes darabjai nem elszigetelten 
álló tagjai, hanem szerves részei az egységes középiskolai képzésnek. 
Fel kell tehát használni az egyes tárgyakban nyert ismereteket az új 
ismeret rögzítésére, mert minél több szál fűzi az új dolgot a már meg
levő ismerettömeghez, annál szilárdabban helyezkedik el a tudatban s 
így annál biztosabb tulajdonukká lesz. Eszmetársítás, hasonlítás, hason
lóság, sőt — kivált nyelveknél — a külömbözés is hatalmas eszközei 
az ismeretek biztosításának.

A középiskolai tárgyak közötti kapcsolatot tették módszeres tanács
kozásaik tárgyává a budapesti evangélikus leánykollégium tanárai az 
elmúlt iskolai évben s 11 értekezletben sorolták fel azon kapcsolatokat, 
melyeket a vallástan, magyar nyelv, német és angol nyelv, történelem, 
művészettörténet, zenetörténet, földrajz, természetrajz és vegytan, meny- 
nyiségtan és természettan, filozófia, egészségtan tanításában más tár
gyakból nyert ismeretek között a tanítás sikeresebbé tétele érdekében 
alkalmazni lehet. Mindegyik szaktanár elismerésre méltó ügybuzgósággal 
és tárgya iránti meleg szeretettel foglalkozik értekezésében a felvetett 
kérdéssel, ami mindeniköknek külön érdemül tulajdonítható. Nem mon
dom, hogy új dolgot hoztak be a középiskolai tanítás módszerébe, mert 
hiszen a középiskolai tanárok tanításuk közben e módszert többé- 
kevésbbé gyakorolják. Abban sem kételkedem, hogy más középiskolai 
tanártestületek is foglalkoznak módszeres értekezleteiken ezen kérdés
sel. Üj azonban — az én tudomásom szerint — az, hogy a leány- 
kollégium tanári testületé e módszeres értekezéseit kinyomatta s a 
tanítás közben követett módszeres eljárását nyilvánosságra hozva, lehe
tővé teszi e módszernek a középiskolák gyakorlatában való tökélete
sítését s így hatni iparkodik a középiskolai tanügy fejlődésére. A szer
zők előadásai — mint az igazgató a bevezetésben jelzi is — csak arról 
adnak tájékoztatást, hogy az egyes szaktárgyak tanárai mikép tudják 
saját tárgyukat a kollégium többi tárgyaival összekapcsolni. Össze
állításuk — bármily számos kapcsolat lehetőségét sorolják is fel — 
nem lehet teljes, mert a tanítás olyan művészet, mely mindig fejlődik 
s egyik tanár több, másik kevesebb ilyen kapcsolatot tud és fog majd 
találni. A fejlődés tehát ez alapon indulhat s így a nyilvános kezde
ményezés az ő érdemük.

Ez értekezések olvasása, — különösen az egyes középiskolákat 
fenntartó testületek által az iskolák igazgatására alakított igazgató- 
tanácsok vagy bizottságok tagjainak, továbbá lelkes tanügy barátoknak, 
de meg a gyermekeik tanítását figyelemmel kísérő szülőknek is mélyebb 
betekintést nyújt a középiskola belső életébe, egyúttal érzékelteti azt
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is, hogy mily nagy felkészültséggel kell a középiskolai tanárnak nemzet- 
nevelő és nemzetépítő munkájához fogni és abban mindvégig helytállani.

Ha még megemlítem, hogy a kollégium tanári testületé e munkát 
a 400-nál több növendéket befogadó, de egymástól távol eső két haszon
bérelt épület helyett a tanításnak könnyebben elérhető sikere végett 
emelendő új épület alapjának gyarapítására nyomatta ki és ajánlotta fel, 
teljes elismeréssel járulok kezdeményezéséhez, melytől középiskolai 
tanügyünk fejlődését, illetve tanításunk sikerének nagyobb biztosítását 
jó reménnyel várom. F. B.

V asady Béla: G irgensohn Károly élete  és m unkássága
Debrecen, 1929. 94 lexikon oldal.

A fiatalabb teológus nemzedék legnagyobb karriért elért tagja 
szerzőnk. Harminc éves korában már a sárospataki teol. akadémia 
igazgatója, s értékes munkásságát miután a ref. egyház így megjutal
mazta, ő a háláját elismertetéséért azzal rótta le, hogy a Kant-társaság 
dicséretének és elismerésének birtokában — értékes külföldi kitünte
téssel — kezdi meg teol. igazgatói működését.

A hazai protestáns teológiában e három szó: valláspszichológia, 
Girgensohn és Vasady, immár elválaszthatatlanok egymástól. Bátor teológus, 
aki a teológia rengetegén gyorsan átkiizdve magát, a még mindig elég 
fiatal valláspszichológiával lépett frigyre s ennek a kapcsolatnak ténye 
magyarázza meg e könyv keletkezését is.

Mert ebben az életrajzban valláspszichológiai rendszert is kapunk 
s az így ügyesen megválasztott propagandairat igen alkalmas arra, 
hogy a hazai protestantizmus megismerkedjék azzal, amire a mi meg
győződésünk szerint is szükség van.

Annak is örülni tudunk, hogy a lutheránus Girgensohnt éppen a 
református Vasady írta meg. A dogmatikai különbségek milyen nagy
szerűen eltörpülnek a nagy teológiai rendszerek megalkotásánál s ez a 
tény a felekezetieskedő magyar keresztyénségnek legyen egyben pró
fécia is. Talán olvasottabb és keresettebb könyvet lehetett volna írni 
Barlhról vagy Gogartenről, de a mai teológiai életet és problémákat 
jobban összefoglaló könyv tényleg csak — Girgensohn életrajzban 
gondolható el. Gaudy László.

K örösi F eren c : A m űvészi nevelés. Budapest. Kir. magyar 
egyetemi nyomda. 184. lap.

Ez a könyv komoly megbecsülést érdemel a magyar rajzpedagógiai 
irodalomban.

Ha azt a megbecsülést, amit a könyv érdemel, nem is tulajdonít
hatjuk tisztán az írónak, — tekintve, hogy a mű alapjául szolgáló 
gyermekpszichológiai kutatások jórésze külföldi szerzők kutatásai nyo
mán íródott.

Az író érdeme mégis, hogy ezen kutatásokat átültette a magyar 
rajzpedagógiai irodalomba és összefüggő magyarázatokkal látta el.

A könyv első része a már említett megfigyelésekkel foglalkozik,
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hogy miként fejlődik a gyermek rajzkészsége a két-három esztendős 
korban megkezdett firkálástól a környezetének (alakoknak) vázolásáig, 
sőt esetleg azon túl is. Rámutat arra az érdekes jelenségre, hogy a 
gyermek rajzolási vágyának legkedveltebb formája az emberi alak áb
rázolása. Kezdetben rajzain a fej dominál, abból indulnak ki az összes 
végtagok. Csak később tanul meg látni és észreveszi, hogy a fejet és 
lábakat törzs köti össze.

Az oldalnézetből való ábrázolás már több értelmet igényel. 
A gyermek későbbi érdeklődése az állatvilággal kapcsolatos rajzolásra 
mutat. A környezetében élő állatokat rajzolja sokkal primitívebb módon, 
mint pl. az emberi alakot.

Csak fejlettebb fokon találkozunk növények, virágok ábrázolásával, 
mikor a gyermek már az iskolában tanul róluk, majd a körülötte levő 
tárgyak keltik fel figyelmét.

A második részben az író nagyon helyesen megállapítja, hogy a 
mai rajz és művészeti pedagógia a fősúlyt a könyvekből merített ismeret
halmazra helyezi, ezzel pedig eltompítja, vagy megöli a gyermek egyé
niségét és nem engedi meg, hogy egyéni meglátásaiból fejlődjék ki rajz
tudása és művészi érzéke. Hogy az író saját szavaival éljek: „ennek a 
könyvnek a célja pedig az, hogy a művészi rajztanitást a gyermek fejlődő 
értelmi fokának megfelelő természetes módszer útján ismertesse meg.“

Ismert tény, hogy a gyermek már egész kicsi korában rajzol. 
Ezeket a kísérletezéseket, firkálásokat nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. A gyermek primitív felfogása szerint készült rajz nem lehet 
rossz, csak hiányos és ezért tökéletesítésre, korrektúrára szorul. Csak 
ennek a fontos ténynek a figyelembe vételével foghat hozzá a tanító 
a rajzpedagógiai neveléshez.

Helyes útbaigazítással, irányítással támogatja, sietteti a gyermek 
rajztehetségének fejlődését. Nem ér célt, ha ezen munkájában a gyer
mek lelkületének teljesen idegen — vonalak — formák rákényszeríté- 
sével tanít, csak ha rávezeti a gyermeket az emlékezetből szerzett 
ismeretek alapján a természet után való ábrázolásra. Csak fokozatos 
módszerrel lehet eredményt elérni.

Az író szerint helyes volna az elavult rajzpedagógiai módszer 
helyett a könyvében ismertetett — és sok külföldi államban már be
vezetett új alapelvek szerint — az iskolai rajztanításnak újjáalakítása 
olyan módon, hogy a gyermek és tanító egyaránt örömét lelje benne. 
A szép müvet szakembereknek melegen ajánlom.

(Budapest) Glock Klári rajztanár.

Dr. Hegyaljai K iss G éza : Kossuth. Élet- és jellemrajz. II. kötet. 
1930. Ifj. Ludvig István könyvnyomdája Miskolcon. 8. rész. 206. lap.

A kötet szerkezete ügyes, mert a szerző jól látja az emigráns 
Kossuth élettörténeténetében az eseményektől maguktól megadott egy
ségeket. A II. kötetet bevezető V. fejezetben Kossuth törökországi, 
angliai és amerikai tevékenységét rajzolja, a VI. fejezetben együtt
működését Cavourral a krími és az 1859-i osztrák-olasz háború alkal
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mával. Velence visszakerülésével és a kiegyezéssel megszűnik Kossuth 
világtörténeti szerepe. A VII. és Vili. fejezet a világtörténelem szín
padáról leszorított Kossuthot rajzolja torinói magányában. Ne higyjük 
azonban, hogy ennek a huszonhét esztendőnek nincs jelentősége. Először 
is egy életrajzhoz szervesen hozzátartozik a hős teljes élete, teljesen 
függetlenül attól, megvan-e ennek vagy amannak a korszaknak külső 
aktivitása. Már pedig ez a huszonhét év Kossuth életrajzírója számára 
valóságos kincsesbánya. Másodszor Kossuth tagadhatatlanul világtörté
neti nagyság. A legnagyobbak közül való. Tehát a történelem, az állam
férfi Kossuth, az emberiség egyetemes eszméinek apostola mellett, 
számbaveszi őt mint embert is. Ebből a szempontból pedig ezen huszon
hét év Kossuthja talán még nagyobb a harcos Kossutlmál is. Harmad
szor nem helyeselte a kiegyezést, nem jött haza, a magyar törvény- 
hozás megfosztotta magyar polgárjogától. Ezekben a száraz tényekben 
benne van Kossuth és a személyében megtestesülő magyar nemzet egész 
tragikuma. Kossuth vatesi lelke látta a Deák-féle kompromisszum kö
vetkezményeit, az álfüggetlenség és külső fejlődés csillogásától elkáp
ráztatott nemzet nem értette meg apostolát és gyermeki gondatlansággal 
aludt hatvanhetes alkotmánya aláaknázott épületében.

A mű szerkezetébe formátlanságot hozott a II. kötet élén talál
ható bevezetés. Ennek vagy az I. kötetet bevezető előszóba kellett 
volna kerülnie, vagy befejezésül szolgálhatott volna, mint a hős jelle
mének összefoglalása. Formátlan az is, hogy a szerző a bevezetés 
eszmei részéhez csatol tisztára magánjellegű megjegyzéseket, ú. m. az 
I. kötet bírálatairól szóló megemlékezést, elismerésének kifejezését 
Berzeviczy és Hajnal műve iránt, köszönetét a Pesti Hírlapnak és az 
első kötet terjesztőinek.

Nem hagyhatom ezenkívül szó nélkül, nem mintha súlyt helyeznék 
rá, csak mert egy kis szépséghiba ilyen élvezetesen megírt könyvben, 
ezen mondatot: „így jő létre 1858. július 20-án Cavour szövetsége III. 
Napoleon francia császárral azzal a bevallott céllal, hogy Felső-Itáliát 
a szárd király alatt egyesítse. Napoleon ezért nászajándékul kapja a 
Viktor Emánuel leányának kezével a lombárd-velencei királyságot s 
ezen felül Nizzát és Szavóját.“ Az első mondat helyes. A második 
ellentétben van vele, mert csak Nizzának és Szavajónak kellett Francia- 
országhoz kerülnie, Lombard-Velencének Szardíniához. Az események
ben járatlan olvasót megtéveszti, mert azt lehet kiolvasni belőle, hogy 
Napóleon felesége lett a szárd királyleány, pedig ezt Jeromos Napoleon, 
a vesztfáliai király fia jegyezte el.

Egyébként a szerző művének ez a második kötete époly élveze
tesen, sőt lebilincselően megírt olvasmány, mint az első kötet. Kétség
telenül ebben oroszlánrésze van tárgyának. A színpadon oly hős játszik, 
akinek minden szavára, minden mozdulatára lélefczetvisszafojtva figyel 
két világrész közönsége. Azok is, akik rajongó szeretettel veszik körül, 
azok is, akik tajtékzó gyűlölettel, fogcsikorgatva törnek még éleiére is, 
az orgyiloktól sem riadva vissza. A célt, amit a szerző maga elé tűzött, 
elérte, feladatát, e tüneményes pályafutás megismertetését, jól megoldotta.
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Csak az hiányzik ebből a kötetből is, ami az elsőből: Kossuth 
életművének kritikai története. Teljes mértékben elfogadom azonban a 
szerző mentségét, a rendelkezésére álló tér hiányát és hozzáteszek egy 
másikat: az előmunkálatok elégtelensége mialt talán nem is lehetne még 
megírni. Mégis bármily szűk keretek közt és bármennyire tapogatózva 
is, szerettem volna ebben a műben a kísérletét látni.

Végül nem mulaszthatom el elismerésemet kifejezni a szerző rend
kívüli buzgalmáért, mellyel a mérhetetlen anyagot áttekinteni igyekezett, 
valamint a kötet kiállításának az elsőéhez hasonló csínjáért és gondosságáért.

(Budapest) Jánossy István.

C om enius: A  lelk i teh etségek  kim űveléséről. Magyarra for
dította : Gulyás József. Különlenyomat a Magyar Pedagógia 1—6. szá
mából. 27. lap. 8".

Alig van város, amely odaadóbb hűséggel, meghatóbb szeretettel 
ápolná múltját, mint a kis Sárospatak, a lélekre annál nagyobb kálvi
nista középpont. Kollégiumának tanárai szinte egytől-egyig érzik és 
éreztetik azt a szellemi közösséget, mely iskolát és tanárt, múltat és 
jelent összefűz.

Közülök is régóta az elsők közt van munkásságával Gulyás József, 
irodalomtörténetünk érdemes búvára, aki nem sajnálja a tőle messzebb 
fekvő pedagógia-történeti területre való kirándulást sem, ha azzal isko
lája dicsőségét szolgálhatja. Dezső Lajos, már egy félszázada, magyarra 
fordította a patakiak örök büszkeségének fő művét, a Didactica Magnát, 
meg egy pár apróságát, köztük búcsúbeszédét; most íme a kollégium 
főkönyvtárosa szükségét érezvén, hogy a fontosabb beköszöntő előadás 
is megjelenjék nyelvünkön, fáradságot nem kímélve vállalkozott a sok
szor igen hálátlan, bár annál nagyobb figyelmet igénylő fordítói fel
adatra. így immár honi nyelvünkön bírjuk a „De cultu ingeniorum" c. 
beköszöntő beszédét; azon a nyelven, amelynek az oktatásban való 
uralomra juttatásáért annyit küzdött — dicső utódaitól eltérőleg — a 
nagy cseh-morva pedagógus, aki azonban a beszéd felirata, tehát saját 
vallomása szerint is Magyar-Bródban született, amit szívesen szeretnek 
Nivnízre elcserélni külföldön.

Minden beköszöntő beszédnek pregrammadás a természetes célja, 
ez a szóbanforgó előadásé is, ez adja éppen a jelentőségét azonkívül, 
hogy a fordítás meg a pataki iskola négyszáz éves ünnepére hódolati 
ajándékul készült. Kicsiben visszatükröződik benne Comenius egész 
gondolatvilága, mely áhítatos chiliastához illően lépten-nyomon a bib
liába kapcsolódik, aki a nevelés célját is a nagy világváltozás pillana
tára előkészítésben, „a mindent dicsőségesen uraló Istenhez való leg
közelebbi hasonlatosságra alkalmassá tevésben" látja. — A szellem négy 
részét akarja ezért — az akkori lélektani tapogatózás szerint — mű
velni : az észt, az akaratot, a mozgató erőt s a beszédet, illetőleg 
centrumait. Nemzetnevelő programmot körvonalaz ezekre vonatkozólag, 
melyet nyolc segítőeszközre alapoz: 1. Az első alapokat a tehetségek 
szerencsés művelése számára a szülők és ápolók rakják le. Ezért írta
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az Anyaiskolát is. 2. A nevelők jönnek aztán. 3. A közös iskola ezek 
működésének helye. 4. A jó könyv, mellyel „ha megtelik valamely 
nemzet tömege, az fényben fog élni." 5. „ A tudós, kegyes, ékes beszédű 
emberekkel való gyakori társalgás. 6. Öntevékenység, önképzés, sze
mélyes próbálkozás. 7. Bölcs hivatalnokok. 8. „Mindenek felett szük
séges" pedig „az Isten kegyelme." E tényezők biztosítására és munkába 
állítására hívja fel a magyarság figyelmét, akiket szinte Petőfire emlé
keztető szavakkal buzdít. „Talán tízszerte több gyönyörűségetek és 
ragyogásotok lehetne, ha javaitokat ismernétek és azokkal élni tudnátok. 
Minden egyes parasztotok nemesi életet tudna élni, minden egyes 
nemesetek fejedelem módjára duskálkodhatna a kincsben és gyönyörű
ségben." Lesújtó most a véleménye még latinságunkról is, noha nálunk 
— elismeri — általánosabb a latin tudás, mint bárhol másutt. A vele 
egykorú Zrínyire emlékeztető szavakkal serkent előre: „Látom és nem 
habozom igazán erősítgetni: ha ti, hunjaim, tudtok élni tehetségetekkel, 
bölcseség dolgában Európa egy népénél sem lesztek hátrább."

Nevezetessé teszi a beköszöntő beszédet az is, hogy említést tesz 
benne arról, hogy „ennek a ti iskolátoknak már alapításának kezdete 
óta a most folyó évben százados jubileuma lesz." Elmondta pedig e 
beszédet 1650. november 24-én! Fontos támaszpont a pataki iskola 
alapítási évét keresők előtt.

A fordítás sokszor a folyamatosság rovására is hű igyekszik 
lenni, ezzel bizonyos kenetességet és régies ízt kölcsönöz mun
kájának. Hálás lehet Gulyás Józsefnek nemcsak Patak, hanem az 
egyetemes magyar neveléstörténet is !

(Nagykőrös) Toros László.

Futó Jenő d r .: Gárdonyi Géza. Monográfia. Hódmezővásárhely, 
1930. 259. lap.

A szerző mintegy 140 apró értekezést és nagyszámú újságcikket 
említ a Gárdonyiról szóló irodalom cím alatt s mégis, bár annyi külön
böző egyén foglalkozott már a Jókai—Mikszáth utáni legnagyobb ma
gyar regényírónk alakjával s irodalmi jelentőségével, mint a falat kenyér, 
annyira szükség volt erre az összesítő, egyöntetű feldolgozásra; ez a 
minden oldalról teljesen kimerítő s lelkiismeretes gonddal készült mo
nográfia a hézagpótló művek közé tartozik, amelyet örömmel kell 
üdvözölni.

Nemcsak azért figyelemremeltó alkotás, mert első s ezideig egyetlen 
beható Gárdonyi jellemrajz és méltatás, de mert kiterjeszkedve életére, 
írói pályája zsenge alkotásaira, első sikereire, írói egyéniségének ki
bontakozására, fénykorára s posthumus műveire, utána a világnézetét, 
alkotó művészetét, humorát s előadó művészetét taglalja az avatott 
irodalomtudós alaposságával s elmélyedő szeretetével. Pontossága, meg
bízhatósága kifogástalan.

Itt-ott akad ugyan egy-egy ismétlés megállapításai közt, vagy 
többször is visszatér ugyanazon dologra, de az, ilyen nagy munkában 
egyáltalán nem csodálatos. Módszeres eljárásáról, írói egyéniségéről,
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jellemábrázolásáról már műveinek néha túlságos részletes ismertetése 
között is enged meg magának némi kitérést, amit bízvást elhagyhatott 
volna, mert nehézkessé teszi ez a visszakeresés, hogy írónk egy-egy 
tulajdonságáról teljes képet nyerjünk. Jobb lett volna az említett jellem
vonásokat megfelelő gyűjtőcímek alatt összesíteni; ezek azonban olyan 
lényegtelen hibák, amelyek az összhangot a legkevésbbé sem zavarják.

Maga a szerző említi, milyen nehéz dolog volt eligazodnia az egy
másnak ellentmondó adatok közt, melyek Gárdonyiról forgalomban 
vannak, sok megbízhatatlan adattal is találkozott, jóllehet majd mind
egyik szerző a személyes érintkezés hitelességére hivatkozott. Futó Jenő 
tebát az író fiához, dr. Gárdonyi Józsefhez fordult s életrajzát a tőle 
kapott hiteles adatok nyomán állította össze s az teljes is, pontos is.

Hogy a „láthatatlan ember'1 lelki képét minél szemléltetőbben 
tegye láthatóvá, felkutatta szívós igyekezettel a nagy könyvtárakban és 
könyvkereskedői forgalomban ma már nem kapható Gárdonyi műveket is. 
Részletezte ifjúkori zsengéit a legfontosabbaktól a kevésbbé fontosakig, 
bár az ő szemében nincs lényegtelen adat, s annyira elfogult vonzó
dással kezeli írója minden ténykedését, hogy ő maga is kénytelen első 
humoreszkje magyarázatául odafűzni:

„különösebb figyelmet csak annyiban érdemel, mint minden, később 
naggyá lett írónk legelső szárnypróbálgatása . . . "

Nem tudom, felróható-e hibául az, hogy a legkritikusabb helyzet
ben nem nyilvánítja ki őszintén saját véleményét, hanem idézi más 
kritikáját. Arra is gondoltam, hogy talán ezzel is fokozni akarja a ki
jelentések hitelességét, értékét: nem én mondom ezt, e sorok szerény 
írója, hanem más kiváló szakembereknek is ez a véleménye s én 
örömmel azonosítom velük magamat.

Túlzott szerénysége kiütközik Előszava minden mondatából, mikor 
„szerény művéről" beszél, vagy mikor ezt mondja: „hogy ezen sok
oldalú vizsgálódás nyomán sikerült-e a „láthatatlan ember“ lelkét lát
hatóvá tennem, annak eldöntése nem az én feladatom. Jó lélekkel ál
líthatom, hogy ebben a tekintetben is lelkiismeretességre törekedtem s 
talán sikerült is egyben-másban célhoz érnem . . . "

Megnyugtathatjuk: sikerült, mert teljesen tisztán látja s világosan 
láttatja Gárdonyi értékeit, gyengeségeit és sok olyan Gárdonyi vonást 
ismerünk meg munkájából, amiről addig sejtelmünk se volt, életrajzi 
adatainak teljessége sem utolsó érdeme.

Legegyénibb megállapítása és bizonyítása Gárdonyi teozófikus 
világfelfogásáról szól, amit végigvonultat egész tanulmányán.

Világnézetéről, alkotó művészetéről, humoráról, amely talán a leg
sikerültebb és legmélyebb, mind egy-egy kis filológiai értekezés kere
tében szól, amelyek maguk is önálló tanulmányoknak tekinthetők, 
értékes alkotások.

Stílusa világos, szabatos, folyamatos és tudományosan komoly, 
éppen ezért talán nem eléggé színes, nem eléggé élénk. Könnyen tudja 
gondolatait kifejezni, de ez nem az újságíró könnyedsége s természe
tessége. Megállapításai helytállók, bár, mint említettem, nem ártott volna,
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ha kissé több eredetiség lenne bennük. Meglepő azonban forrástanul
mánya és a források tömkelegében való biztos jártasság, szakismeret, 
precizitás. Elömlik egész müvén egy bizonyos megható szeretet, amellyel 
írónk minden ténykedését vizsgálja.

Kisebb fogyatkozásaitól eltekintve, amelyeket mind felsorolni szőr- 
szálhasogatás lenne, olyan értékes alkotásnak tartom, melyet haszonnal és 
lelki gyönyörűséggel forgathat nemcsak a szakember, de a kíváncsi laikus is.

(Mezőtúr) Dr. Boross István.

Julius K o m is : Ungarns U nterrichtsw esen seit dem W elt
kriege. (Quelle u. Meyer in Leipzig, 1930. 260. oldal.)

Németországban élénk érdeklődés mutatkozott mindig a magyar 
oktatásügy iránt: ezt van hivatva Kornis Gyula államtitkárnak Kemény 
Ferenc főigazgató szakavatott fordításában megjelent műve kielégíteni. 
Igen helyesen, nemcsak az 1927-ben megjelent magyar könyv fordítása 
ez, hanem az azóta életbelépett újabb rendeletek és statisztikai adatok 
is helyet kaptak benne. Történelmi áttekintés után a nép-, közép- és 
főiskolai oktatásnak, végül az egyetemeknek és szakiskoláknak szentel 
részeket a szerző, majd a tanító- “és tanárképzésről nyújt áttekintést; 
ezután a múzeumokról, színházakról beszél, ami a cím szűk keretére 
mutat, mert nemcsak oktatásügyről, hanem a magyar kultúrtényezőkröl 
tájékoztat e könyv. Befejezésül a tanügyi közigazgatás szerveivel is
mertet meg. A szép kiállítású könyvet minden iskolafajt szemléltető 
képek díszítik, melyek nagyban hozzá fognak járulni ahhoz, hogv a 
müveit külföld megismerje azt a nagy munkát, melyet kultuszminiszté
riumunk és benne főleg Kornis államtitkár kifejt; megismerheti, ha 
akarja! Remélhetőleg, a célt el fogja e könyv kiadásával szerzőnk érni. 
Egyébként e kiváló mű magyarnyelvű kiadását bőven ismertette Rácz 
Lajos Szemlénk III. évfolyamának 20—23. lapjain. B. D.

Edmund S ze lén y i: Evangelische Pädagogen und Philosophen  
in Ungarn. Miskolc, 1930. Különlenyomat a miskolci ev. jogakadé
miának az augsburgi hitvallás 400. évfordulójára kiadott emlékkönyvé
ből. 60. oldal.

Igen fontos célt tűzött maga elé az evangélikus iskolaügy kitűnő 
ismerője, mikor seregszemlét tart értékeinken és egy kötetben állítja 
össze azokat a munkásokat, kik evangélikus iskolaügyünket és filozófiai 
kultúránkat előre vitték. Kár, hogy magyarul is nem lát napvilágot ez 
a könyv, melyet minden protestáns tanárnak és lelkésznek el kellene 
olvasni, mert végre meg kellene önmagunkat ismernünk. Bevezetésében 
ez áttekinthető könyvecske hazánk vallási statisztikáját közli és Trianon 
által elszenvedett veszteségeinkre mutat rá. Ezután a legrégibb kortól 
napjainkig megnevezi és ismerteti értékük szerint dícséretreméltó objek
tivitással a magyar pedagógusokat, s főleg Schneller rendszerének szán 
nagyobb teret. Természetes, hogy e felsorolás nem lehet teljes, illetve 
állandóan bővülhet, s már elolvasása után szeretném a zene neves pe
dagógusai közül Szendy Árpád és Chován Kálmán nevét még bele-
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szúrni a sok név kővé, kik elméletileg is neves mesterei voltak zene
oktatásunknak. — A könyv második felében a filozófia mesterei sze
repelnek, kik között Böhm Károly egyéni és a maga nemében első 
rendszerének ismertetése a legterjedelmesebb és nagyon világos, s itt 
emlékezik meg pedagógiai érdemeiről is (amit talán a könyv első ré
szében lehetett volna elhelyezni). Hosszadalmas lenne felsorolni, kik 
büszkeségei evangélikus egyházunknak, kik lettek országszerte ismer-, 
tekké, kiknek neve jutott határainkon is tú l; — hogy nem lettek is
mertebbekké magyarul író tudósaink, annak oka, hogy ilyen könyvecske, 
mint Szelényié, már régen nem jelent meg. Tehát bátran nevezhetjük 
hézagpótlónak e könyvet, s hálásan köszönhetjük egyfelől Szelényinek, 
ki klasszikus titkári jelentéseiben már gyűjtőmunkát végzett és ennek 
eredményeit közölte az Evangélikus Tanáregyesület közgyűlésein; de 
hálásak vagyunk a miskolci evangélikus jogakadémiának, hogy emlék
könyvében ilyen irányú cikknek is helyet biztosított. Méltó emléke a 
400 éves ágostai hitvallásnak ez emlékkönyv még akkor is, ha többi 
cikkei nem lennének ehhez hasonlók. Dr. Böhm Dezső.

Barcsay Károly és Barcsay (József: N épiskolai M ódszertani 
K özlem ények. (Győr és Baja, 1930. A kiadványsorozatból eddig meg
jelent 9 füzet.)

Az 1915-ben elrendelt új népiskolai tanterv termékeny didaktikai 
irodalmat eredményezett. Sok új tankönyv, vezérkönyv, értekezés jött 
a nyomdába. A tanterv részletes utasítása azonban még mindig hiány
zik. De a kibocsátandó utasítás implicite megvan a már nyomdafestéket 
látott nagy anyagban, nem ezután kell kitermelni, csak jól össze kell 
válogatni abból. Ezért érdemel nagy figyelmet az ismertetendő gyűjte
ményes vállalkozás.

16—20 oldalas füzetkékben már kaphatók: I. Az új népiskolai 
tanterv alapelvei. A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása. II. Az ol
vasás és az olvasmánytárgyalás tanítása. III. A fogalmazás tanítása a 
népiskolában. IV. A magyar nemzet történelmének, alkotmányának és 
az állampolgári ismereteknek tanítása. V. A helyesírás és nyelvi ma
gyarázatok tanítása. VI. A földrajz tanítása. VÍI. Az olvasás és írás 
tanítása. Az írás tanítása. VIII. A számolás és mérés tanítása. IX. A 
természeti és gazdasági ismeretek tanításának történeti fejlődése. A vegy
tan és természettan tanítása.

E sorozatnak kettős célja lehet. Tanítóképző intézetekben „segéd
könyv" a módszertan tanításához, de a „tankönyvet“ teljesen pótolja. 
E mellett nagy haszonnal forgathatják működő tanítók és a tanügy más 
munkásai is. A tanítóképző tanterve által előírt anyagot általában bőven 
feldolgozzák a szerzők, azonban nem mindenütt eléggé következetesen 
keresztülvitt egységes szempontok szerint. így pl. míg egyes tantárgyak
nál a módszer történetét hiába keressük (beszéd- és értelemgyakorlat, 
fogalmazás), addig másoknál a súlypont ép erre esik. (Term, ismeretek.) 
Elismerjük, hogy ez némileg megokolható. Nagyon fáradságos és érde
mes munka volt ennyire összegyűjteni és elrendezve feldolgozni a tör-
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téneti adatokat. A szaktanároknak jó szolgálatot tesz ez, mert másutt 
így nem találják együtt. De tankönyvi kereteket messze meghalad. Ma 
már a politikai történelem anyagának megrostálására való törekvés is 
szükségszerűen egyre általánosabbá válik. Sok ilyen adat csak érettebb 
és nagy átfogó képességű szakember számára értékes. A jó tanítói 
munka érdekében nincs sok lexikális ismeretre szüksége, az amúgy is 
erősen igénybevett tanítónövendéknek. De átolvasni hasznos. A csatolt 
gazdag történeti irodalom jó útmutatás a részletek kutatójának.

A tantárgyak módszerének legfőbb kérdéseit a két tanterv (elemi 
népiskola és tanítóképző) szellemének érvényesítése jegyében sorra 
tárgyalják a szerzők, a) A népiskolai tanterv szűkszavú célkitűzéseit 
bővebben kifejtik, b) A tantervi anyagot áttekinthetőbb egységekbe 
összefogják és a szabad anyagválogatásra hasznos útmutatásokat adnak. 
c) A módszeres eljárások lényegét az új pedagógia alapelveire szeren
csésen felépítik, a tanítások általános menetét (fokozatok), vagy konkrét 
mintaleckék vázlatát közük és a tanítói munkát ezek pszichológiai és 
logikai elemzésével igyekeznek komollyá, öntudatossá tenni. A mód
szerrel kapcsolatban sorra veszik a taneszközök használatát. Végül gaz
dag népiskolai tankönyv és vezérkönyv jegyzéket és módszertani iro
dalmat hoznak.

Szerzők sok év óta tanítják a neveléstudományt tanítóképző
intézetekben. A munkára joggal vállalkozhattak, mert a gyakorlat adta 
tisztánlátás és könnyedség és az elmélyedés alapossága meglátszik rajta. 
S ezekre szükség is van. Még teljesen a gyakorlat számára készült 
útmutatásnak is vannak elméleti, a lélektanba, logikába, elméleti peda
gógiába és a szaktudományokba nyúló gyökerei. E megalapozottság 
nélkül a munka sekélyes lenne, A sorozatot bizonyára teljessé igye
keznek tenni. A vállalkozást nyereségnek tartjuk és örömmel látjuk, a 
nagy gonddal készült, jó stílusban megírt, színestáblájú füzetkékre fel
hívjuk az érdekeltek figyelmét.

Sajnálatos, hogy a tankönyvengedélyezés és a kiadás mai mono- 
polisztikus formája bizonyos egyoldalúságot eredményez s a megkötött
ség a komoly tárgyi szempontok kizárólagos érvényesülése elébe aka
dályokat gördít. Máskülönben talán a szóbanforgó, neves szakemberek 
által igen méltányolt vállal ozás is más úton jöhetett volna létre. 
Nekünk minden tárgyilagos, jószándékú függetlenítési törekvést tiszte
letre és támogatásra méltónak kell tartanunk !

(Sopron) Rozsondai Károly.

^ ___________ PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

Belíöldí lapszemle.
A Néptanítók Lapja október 1-i számának vezércikke Montes- 

sori Máriának van szentelve születésének 60. évfordulója alkalmából. 
Teljesen új utakon kereste a nevelés jobbá tételét. Az ö iskoláinak
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sarkigazságai: a gyermek aktivitása, kényszer nélküli foglalkozása,
szabadsága s a mai neveléstudomány axiómái is azt hirdetik, hogy aki 
neveli, annak szeretnie is kell a gyermeket. De nemcsak szeretni kell, 
hanem meg kell érteni testi és lelki szükségleteit. Aki pedig a gyer
mek neveléséért dolgozik, a jövőt építi. — Fitos Vilmos befejezi cikkét 
„A tanuló élete az otthon és az iskola szellemi légkörében" címmel. 
Oda konkludál, hogy az iskola szelleme akkor megfelelő és kívánatos 
légkör gyermekeink számára, ha nem egymásról tudomást nem vevő 
ismeretek gyömöszölésével gyötri őket, hanem egységes világnézet felé 
vezeti, gondolkozásra szoktat és minden tárgyat szenzációssá tud tenni 
mély átélések megteremtése által. Tomcsányi I. ismerteti a lengyel köz
oktatás múltját és jelenét. Az október 15-i számban Fitos V. A pél
dáról szólva az aradi vértanukról emlékezik meg. Németh S. Nyelvi 
magyarázatok a népiskola V. osztályában címen ír. Baloghné Hajós 
Terézia sürgeti a rádiónak az iskolába való behozatalát és ismerteti az 
angol iskolarádiót, melynek mikrofonja előtt csakis az iskola céljait 
szolgáló előadásokat tartanak — fokozatos fejlődéssel. Öt év alatt mint
egy 5000 iskola kapcsolódott bele. Hegyaljai Kiss G éza: „Kossuth L. 
a népiskoláról“ című cikkében kivonatosan ismerteti Kossuth L. idevágó 
cikkeit, beszédeit és értekezéseit.

A Magyar Tanítóképző szeptemberi számában Párvy G. elnöki 
megnyitójában rámutat arra, hogy az ötéves képző sem szüntette meg 
a tanítóképzés nagy alaphibáit: a közismereti és szaktárgyak tanításának 
párhuzamosságát, a túlterhelést és a gyakorlati kiképzés elégtelenségét. 
Szemere Samu meleg hangon méltatja Fináczy E. érdemeit. Kiss József 
folytatja a magyar tanítóképzés statisztikai adatait.

Az Evangélikus N épiskola szeptemberi számának kiemelkedő 
cikkei: Az új tanterv ev. iskoláinkban (Reichel L.); Pszichoanalízis és 
pedagógia (Schranz V.); A német nyelv oktatása (vitéz Réz H.). Az 
októberi szám első cikke szóváteszi a terményfizetéses tanítók elvisel
hetetlen helyzetét. Kárpáti S. A tanító tekintélyéről elmélkedik. Ügy 
látja, hogy az ötéves képző emelte a tanítói állás tekintélyét, mégis ki
emeli, hogy itt nem elég a szellemi felkészültség, a tárgyi tudás, hanem 
a jellem. Szelényi Ödön összefoglalóan ismerteti a német idealista filo
zófusok (Kant, Fichte, Schelling. Hegel, Scbleiermacher, Schopenhauer 
és Herbartj pedagógiáját. Droppa Ilona nagyon érdekesen ismerteti „Az 
ev. tanítóné és tanítónő hivatását és társadalmi helyzetét", ill. szerepét.

Az Országos K özépiskolai Tanáregyesületi K özlöny szeptem
beri számában Vargha Gy. A földrajzoktatás és honvédelem címen 
értekezik.

A K isdednevelés október havi számában Pap Ilona összefoglalja 
a szülői értekezletek legalkalmasabb tárgyait. Ezek az öltöztetés, az 
étkeztetés, lakás, betegségek ; vallásosság, szeretet, hazafiasság, tulajdon-
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jog, lelki tisztaság, munkaszeretet, önállóságra nevelés, takarékosság, 
félénkség. Figyelemreméltó Burchard Bélaváry Erzsébet cikke: A gyer
mek társas élete az óvodás korban." A füzet végén megindul Herbart 
pedagógiai előadásainak magyar fordítása.

A Népnevelési Közlöny szeptember-októberi száma a hivatalos
közleményeken kívül közli Halász F. cikkét, melynek címe: Miként 
lehet a beszéd- és értelemgyakorlat tanítása terén elért eredményt a 
vizsgán (azaz vizsgálaton) bemutatni ? Bertalan F. A melléknév taní
tási céljáról ír.

A Magyar Pedagógia szeptember-októberi számában találjuk 
Weszely Ödön indítványát a középiskolai tanárjelöltek pedagógiai ki
képzéséről. Azt kívánja, hogy a tanárjelölt a gyakorlati év alatt ne- 
csak a tanítás gyakorlatával foglalkozzék, hanem az ezt kiegészítő filo
zófiai és pedagógiai elméleti tanulmányokkal is. Suppán Vilmos befejezi 
nagyszabású tanulmányát a felső kereskedelmi iskolák problémájáról. 
Baranyai Erzsébet „Az amerikai tesztekről“ értekezik. Inkább ismer
tetés, mint kritika. Csak annyit jegyez meg, hogy a tesztek (próbatételek) 
ma már nagyon sokszor eltérnek hivatásuktól, vagvis attól, hogy peda
gógiai célt szolgáljanak. — Mint statisztikai módszer, a dolog lénye
gébe nem hatol.

A Pannonhalmi Szemle 1930. évi harmadik számában három 
tartalmas cikk áldoz Szent Ágoston (Augustinus) emlékének.

Az Ifjú Evek szeptemberi számában Oravecz 0. Egy irodalmi 
pör száz év előtt címen feleleveníti Bajza és Döbrentei vitáját. Kovács 
S. a régi győri diákvilágról ír. Egy gazdagon illusztrált cikk ismerteti a 
művészetek őskorát (Valér E.).

A Miskolci Jogászélet 1930. szeptember-októberi számában igen 
jó beszámolót találunk az Augustana Confessio négyszázados ünnepé
ről Zsedényi Béla dr. tollából.

Otthoni levelek. Az ev. teológusok soproni otthonának időszaki 
közleménye. A II. levél ismerteti az Otthon új, díszes épületének fel
avatását és az ez alkalommal elhangzott beszédeket (Geduly Henrik, 
Kapi Béla püspökök, Ziermann Lajos lelkész, báró Radvánszky Albert 
egyet, felügyelő, Weszely Ödön rektor, Kiss Jenő dékán, Deák János 
egyet, tanár, az otthon felügyelő tanára, Loritinen Toivo finn segéd
lelkész, Ziszkaliczky Pál teológus). Reméljük, hogy ha az Otthon anya
gilag megerősödik, gyakrabban is olvashatunk majd ilyen leveleket, 
melyek igen alkalmasak arra, hogy fényt vessenek az Ötthon belső életére.

A Jövő útjain július-szeptemberi számában Courinet a csopor
tokban való szabad munka módszerét ismerteti. A második cikk:
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„A serdülő kor lelki alkata és sajátos pedagógiája“-, — részlet Domokos 
Lászlóné és Blaskovich Edit könyvéből: A történelem- és irodalom- 
tanítás új módszere a serdülő korban. Bittenbinder Miklós a kata- 
centrikus gyermek tanításáról ír. Szerinte a gyermek 12 éves koráig 3 
gondolkozási típusú lehet: acentrikus (tehetségtelen), katacentrikus és 
korai koncentrikus. A kotacentrikus vagy normális gyermek nem tudja 
magát beleélni nevelője koncentrikus gondolkozásmódjába, mely száraz 
és bonyolult. Ő a különöst, az egyénit, a személyit, a természetest, az 
egyszerűt szereti. A nevelésnek ehhez a típushoz kell igazodnia.

Az Országos Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlöny szeptem
beri száma elparentálja Vass József népjóléti minisztert és Gyertyánffy 
Istvánt. Csapó István: Az igazgatói ügyvitel egyszerűsítéséről ír. Az 
októberi számban találjuk Molnár I. főtitkári jelentését. Győri V.: A pu
bertás problémájáról értekezik. Szilaveczky Á. a legújabb irásreform 
törekvéseket ismerteti.

A  Reform átus Diákmozgalom 1930. szeptemberi számában Ra
vasz László püspöknek a balatonszárszói főiskolai konferencián mondott 
beszédjét találjuk, melyben azt fejtegette, hogy a kálvinizmus csak ak
kor lehet gyógyító erő, ha egyéni életek töltik ki belső tartalommal, 
vagyis a kálvinizmust élni és gyakorolni kell. Makkai S. püspök nyi
latkozik az erdélyi ifjúság mozgalmáról. Megállapítja, hogy külön szer
vezkednek a fiúk, külön a leányok, de az utóbbiakat tkp. bibliakörök
nek lazább szövetsége tartja össze. Nagyon érdekes megjegyzése, hogy 
nemcsak az ifjúságban, de a lelkészek között is vannak, akik az egy
háztól való független munkát kívánják. A zsinat ezekkel szemben nem 
letörésre gondol (a magyar ev. egyház, úgy látszik, máskép gondolkozik!), 
de egy hatalmasabb gondolat foglalkoztatja. Nem ismerhetünk el olyan 
szükséget, melyet az anya ne tudna kielégíteni! (Ez a helyes!)

A többi rovat is csupa aktualitást tartalmaz.
Az októberi számban Kiss S. Látni, akarni, győzni címen fejtegeti 

a ref. diákmunka biztos győzelmét. B. Nagy László Csonka-Magyar- 
ország és az elszakított területek magyar ifjúsága közt fennálló ellen
tétekkel foglalkozik — úgy látjuk, kissé optímisztikusan. Az „Öntuda
tosan és őszintén“ című cikk kifejti a prot. diákság álláspontját a Szent 
Imre ünnepségekkel szemben. A többi rovat: Korszerű kérdések. 
Apácai Csere útján. A hivatás. Leányszoba. Porond. Irodalom. Csend. 
Collegium. Sajtó. Hírek. Szelényi Ödön.

Megjegyzések.
1. Negyvenéves szolgálat és óraszámemelés fenyegeti, hír 

szerint, a középiskolai tanárokat. Nem akarjuk ezt elhinni. Mert aki 
ismeri a tanári szolgálat lényegét, arról fel sem tételezhető, hogy ilyen
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kívánsággal elő merjen állni s ha felelős állásban van, ilyen kíván
ságot támogasson, ilyen kívánsággal szembe ne szálljon minden erejével.

Az igazság ugyanis az, hogy a tanár nem néma, türelmes akták
kal, hanem eleven szellemű, izgékony, mozgékony, nehezen fegyelmez
hető, ha nem is tudományszomjas, de folyton új meg új, figyelmét, 
érdeklődését felkelteni, lekötni képes benyomásokra vágyakozó ifjú 
emberekkel foglalkozik. Erre a munkára pedig csakis bőséges szak
tudással, finom pedagógiai érzékkel rendelkező, de mindenekfelett tel
jesen ép, erős idegzetű, friss, rugékony szellemű, szuggesztiv erejű 
tanári egyéniség képes. Aki el tudja hinni, hogy 35 évi szolgálat után 
is akadnak ilyen tanári egyéniségek kellő számban, aki azt hiszi, hogy 
ilyen munkát a kellő adományokkal rendelkező tanári egyéniségek a 
mainál magasabb óraszámban is kellő eredménnyel képesek végezni: — 
az nemcsak a tanári munka lényegét nem ismeri, de teljesen tájéko
zatlan a lélektan elemeiben is.

Hogy ilyen emberekből álljon a magyar kultúra sorsát intézők 
többsége: — az úgyebár teljes lehetetlenség. Lehetetlenség tehát az is, 
hogy a magyar középiskola munkáját negyvenéves tanári szolgálattal 
és a mainál magasabb kötelező óraszámmal veszélyeztessék. Az ilyen 
lehetetlenségre törekvőket bizonnyal elsöpri a magyar kultúrfölényért 
őszintén lelkesedő magyar közvélemény. Borsos Károly.

2. Az audiatur et altera pars elve. E helyen nem szoktunk 
lelkészválasztási ügyeket szóvá tenni, de ami a kelenföldi ev. egyház- 
községben történt, annyira szomorú tünete a mai ev. egyházi életnek, 
annyira még mindig a világháború utáni mentalitás bélyegét viseli 
magán, hogy elvi szempontból meg kell világitanunk. Mi jellemezte a 
világháború utáni lelkiséget? Az, hogy a felsőbb egyházi és világi 
hatóságok, a privilegizált hazafiak, kiknek viselt dolgait csodálatoskép 
senki sem kutatta, élőszóval és írásban tett nyílt és titkos feljelenté
sének minden skrupulus nélkül hitelt adtak és az audiatur et altera pars 
félretételével ártatlan embereket a keresztyén szeretet nagy dicsőségére 
meghurcolva kivégeztek, vagy legalább akartak kivégezni. Mi történt 
Kelenföldön ? A legfelsőbb egyházi hatóság néhány magát megnevezni 
nem akaró egyén titkos feljelentésére törölte a jelöltek sorából azt, 
aki 7 év óta önzetlenül dolgozott az egyházért, aki nagy sikerrel oktatta 
a gyermekeket stb. és akinek pünkösti beszédjében a tanuk egész 
tömege szerint sem szerénytelen, sem semmiféle felajánlkozás nem 
volt. Miért helyez tehát az egyházi hatóság nagyobb súlyt a titkos 
feljelentők szavaira, akik talán nem is egyháztagok és miért mellőzi 
annyi embernek nyíltan vallott véleményét? Ezzel mi nem akarunk 
állást foglalni egyik jelölt mellett sem, mert ehhez semmi közünk, de 
igenis állást foglalunk az egyházban terjedő abszolutizmus ellen, mely 
szerény nézetünk szerint a prot. szellemmel ellenkezik. Szelényi Ödön.

3. Tanárok kitüntetése. Nem gyakori dologról szólok most. 
Hiszen a Gaál Mózes távozásáról írva az O. K. T. Közlöny (1930. 9. l.J
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azt írja, hogy a II. o. polgári érdemkeresztre nem tartották méltónak 
azt a tanárt (pedig főigazgató is volt), akinek könyvein nőtt fel a 
magyar ifjúság. Az Előőrsben is azt olvassuk (42. sz.), hogy a buda
pesti egyetem nyugalomba vonuló tanárait (E. Kovács, Concha, Gros
schmied, Nagy F.) is csak signum laudisra tartották méltónak, holott 
az OTK szerint a kerületi rendőrkapitányok, egy szombathelyi ügyvéd, 
polgármesterek, alispánok megkapták a II. osztályú kitüntetést. Mit 
várjunk mi 40 évig szolgáló köztanárok ? Megfelel e kérdésre Gárdonyi 
Lámpásának vége. Gulyás J.

4. Mintaelőadások. Érdekes újítást hozott be a minisztérium
1112—05—235. sz. rendelete. A  testnevelési szakfelügyelők egyik köte
lességévé teszi a mintaórák tartását. Ezt üdvös dolog volna a többi 
szakfelügyelőkre is kiterjeszteni. A  magyar héten erre mintát is 
kaptunk. Gulyás J.

5. A magyar irodalomtörténet tanítása a 20. század irodal
mának egyre szédületesebben növekvő anyaga miatt, mind nehezebb 
lesz. Célszerű volna úgy összevonni a VII. o. anyagát, hogy a sza
badságharcig lehessen az irodalomtörténetet tárgyalni s a VIII. osztály 
amúgy is rövid idejét a modern kor íróinak ismertetésére lehessen 
fordítani. Gulyás J.

Egy-két számadat. Az újságokból vesszük, nem ellenőrizhetjük, 
de mint érdekességet, felemlítjük az adatokat. A jogtudori diploma 
1750, a tanári oklevél 1500, a gyógyszerészi oklevél 2200, a vegyész
doktori oklevél 3000, az orvosi 2550 pengőbe kerül az összes vizsga
dijakkal együtt. Nem irigységből, csak konstatálásból mondjuk, hogy 
egy most kinevezett hadnagynak 260 pengő fizetése van s lakbére. A  
többi tisztviselő s tanár sok évi szolgálat után jut oda. Előbb még 134 
pengővel kell lakbér nélkül helyettes tanároskodni a drága diplomája 
mellett. Pedig a tanári pálya sokkal terhesebb ma, mint békében volt. 
Az élet, a táplálkozás, a ruházat a tanulóknál is megnehezedett, a 
sok iskolareform meg a tantervet forgatta ki. A  megváltozott lelkű 
tanulóság mellé még a megváltozott tananyag nehézsége, a sok gyűlés 
stb. is járult. Kiméleti idő nincs a középiskolában (pl. a reálgimnáziumi 
latin tanítás már is módosult). A  hajszolt élet erősebb feltételeket 
kíván, ami nincs meg a tanárnál most sem, hát még a 40 évi szol
gálat mellett. Ha pedig a szolgálati idő mellett még az óraszámot 
(így a dolgozatok számát is) felemelik, lehetetlen minden tanár részére 
mellékteendők, tudományos, társadalmi, sőt egyházi tevékenység vég
zése is.

7. Tompa ismeretlen pedagógiai levelét közli a Pataki diákvilág 
anekdotakincse. Azt írja, hogy nem lehet tudni, kiről szól. Szerintem 
Kállay Istvánról szól. Gulyás J.
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Egyházi és iskolai hírek.

Dóczi Imre meghalt. Tudtuk, hogy fenyeget bennünket ez a gyászhír, 
mégis megdöbbentünk, mikor csakugyan megér

kezett hozzánk.*
Elvégeztetett. Ennek a kivételesen nagy és erős embernek is meg kellett hal

nia. Alázattal hajiunk meg Isten rendelése előtt. De szívünk megremeg, lelkünk 
nehezen tud beletörődni a gondolatba: Dóczi Imrét nem látjuk többé földi sze
meinkkel, nem kopogtat be többé hozzánk szigorú és nekünk mégis kedves, jóságos 
arcával, hogy számonkérje tőlünk sáfárkodásunkat, hogy igazságos ítéletet mondjon 
végzett munkánkról, hogy tündököljön előttünk nagy tudásával, tiszta látásával, 
emelkedett gondolkodásával, lelki nemességével, a köznapiság porából egész kör
nyezetét felemelő csodálatos egyéniségével. Önkéntelenül, leküzdhetetlenül, az a 
gondolat tolakodik elénk : — az ilyen embernek nem volna szabad meghalni, élnie 
kellene nemzedékről nemzedékre világító lámpásul, biztató, bátorító vezérül, példa
képül, hogy íme gyarló emberi testben is mennyi kiválóság felhalmozódhatik, hogy 
gyarló ember is milyen sok nagy erény birtokosa lehet 1

Vigasztalódjunk. Dóczi Imre tényleg nem halt meg. Teste eltávozott közülünk, 
de szelleme itt maradt s itt fog maradni közöttünk időtlen időkig, a nemzedékek 
egész sorozatában. Óh hány tanuló, hány tanár lelkét emelte fel, edzette meg, iga
zította helyes irányba, serkentette kitartó munkára, lelkesítette nagy eszmények 
követésére 1 Ki tudná megmondani ? Mindezekben az ő lelke dolgozott, dolgozik s 
mindezek tovább-tovább adták, adják, a tőle kapott hatásokat nemzedékről nemze
dékre. Él hát, élni fog továbbra is Dóczi Imre köztünk, a magyar lelkekben, s szel
leme gazdag gyümölcsöket fog még termelni a magyar jövendő számára.

Töröljük le könnyeinket s haladjunk tovább rendületlenül, a tőle tanult hatá
rozottsággal, az ő nyomdokain ! Előre ! B o r s o s  K á r o ly .

Dóczi Imre temetése folyó hó 13-án délután 2 órakor volt Debrecenben, óriási 
gyászoló tömeg részvételével. A nagytemplomban dr. Baltazár Dezső püspök mondott 
gyönyörű alkalmi imát, az ima előtt és után a főiskolai kántus énekelt. A nagy
templomból a Kossuth-utcai temetőbe vonult az impozáns gyászmenet, a református 
középiskolai és főiskolai fiú- és leánytanulók sorfala között. A temetőben a Tisza 
István Tudományegyetem nevében Kállay Kálmán dr., hittudományi professzor, a 
tiszántúli református középiskolák, a kollégium és az Országos Református Tanár- 
egyesület nevében vitéz Bessenyei Lajos dr., debreceni gimnáziumi igazgató, a Re
formátus Tanáregyesület központi alelnöke, a sárospataki református kollégium és a 
Pataki Öregdiákok Szövetsége nevében Rácz Lajos dr., a nagykőrösi református 
gimnázium és az Arany János Társaság nevében Horváth József tanár búcsúzott el 
nagy halottunktól. A Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református 
Kollégium, továbbá az Országos Református Tanáregyesület az alábbi gyászjelen
téseket adta k i:

„A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és a Debreceni Református 
Kollégium Igazgatósága mély fájdalommal, de Isten akaratában való megnyugvással

* Mikor a bírt kaptuk, első cikkünk már kikerült a sajtó alól.
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jelenti, hogy D ó c z i  Im r e , a református hittudomány honoris causa doctora, a debre
ceni kollégiumnak tizenegy éven át volt tanára és igazgatója, igazgatótanácsának 
tagja, az egyházkerület középiskoláinak harminckét éven át felügyelője, a református 
egyház országos zsinaténak és egyetemes konventjénck tagja, a konvent egyetemes 
tanügyi bizottságának alelnöke, az egyházkerület tanécsbírája, a debreceni református 
egyházközség presbitere, a debreceni református leányr.evelő intézet igazgatótaná
csának tagja, az Országos Református Tanáregyesület elnöke, az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület tiszteletbeli tagja, az Országos Közoktatási Tanács és a Ma
gyar Pedagógiai Társaság rendes tagja, a Budapesti Philologiai Társaság választ
mányi tagja és a Tisza István Tudományos Társaság tiszteletbeli tagja, a nagy 
tanítómester, ötvennégy évi kiváló érdemű tanügyi szolgálat után, gazdag tartalmú 
életének nyolcvankettedik évében, 1930. évi november hó 11. napján elhunyt.

November 13-án délután 2 órakor a Nagytemplomban tartandó gyászistentisz
telet után a Kossuth-utcai temetőben fogjuk sírba helyezni.

Debrecen, 1930. november 11.
Áldás emlékére 1“ *
„Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága mélyen meg

rendülve tudatja, hogy dr. D ó c z i  Im r e , a tiszántúli református egyházkerület közép
iskolai felügyelője, az Országos Református Tanáregyesületnek az 1902. évben meg
alapítója és azóta megszakítás nélkül elnöke, folyó évi november hó 11-én hajnal
ban meghalt. Temetése folyó évi november hó 13-án délután 2 órakor lesz a 
Nagytemplomból.

Leesett fejünknek a koronája. De vigasztal bennünket az a tudat, hogy „nem 
hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét!“

„Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban és nem engeded, hogy a te szented 
rothadást lásson.“ (Ap. csel. 2-27.)

Debrecen. 1930, november 11-én.“

A magyar nemzeti irodalomnak és a magyar re
formátus egyháznak gyásza van. Az egyik leg

tisztább hangú munkását, a másik leghűbb lelkű szolgáját veszítette el. Hogyne 
gyászolna tehát a protestáns magyar tanárság, amely irodalommal, egyházzal min
dig lelki bensőségben forrott össze, azzal mint hivatása teljesítésének kiapadhatatlan 
segítő forrásával, ezzel mint hitélete kiépítésének megdönthetetlen sziklavárával! 
És csak természetes, hogy ebből a gyászból nem vonja ki magát a „Protestáns 
Tanügyi Szemle“ sem, amely szerkesztői, munkatársai, olvasói és barátai összes
ségében a protestáns magyar tanárság szellemi életének ezidőszerint való legjelen
tősebb képviselője.

S z a b o lc s k a  M ih á ly t gyászoljuk, aki a reformáció évfordulóján hányta le örök 
álomra szemét. Annak az eszmének az emlékünnepén, amelyet türelmes szelídség
gel, de megingathatatlan meggyőződéssel vallott és hirdetett hét évtizedes életén 
keresztül pályáján és költészetében egyaránt. A legnagyobb protestáns papok egyi
kévé tette őt prédikátori hivatottságán kívül haza- és irodalomszeretetének lángoló 
heve. Egyéniségében, sorsában és működésében egyszer a Károli Gáspár, máskor a 
Szenczi Molnár Albert, néha a Bőd Péter, ismét a Tompa Mihály vonásaira isme
rünk, amint puritán szerénységét és tősgyökeres magyar nyelvét, külföldön szerzett 
széles műveltségét és az új református énekeskönyv létrejötte körül való szorgosko-

Szabolcska Mihály.
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désót, származásét és erdélyi papi tevékenységét, a népi hagyományokkal való 
lelki kapcsolatát és nemzete katasztrófájának személyes átszenvedését tekintjük.

1862-ben született Ókécskén. Középiskoláit Kecskeméten és Szarvason, teoló' 
giai tanulmányait Debrecenben végezte. Tovább tanult Genfben és Párizsban, majd 
a marostordamegyei Felfaluban lett lelkész, ahonnan a temesvári egyház paróchiá- 
jóra került (1899). Itt alapította az Arany János Társaságot (1903), amelynek első 
elnöke volt, itt érte a kitüntetés, hogy a Petőfi-Társaságtól a Petőfi-nagydijat (1921) 
és a Magyar Tudományos Akadémiától a Marczibányi-díjat (1924) nyerte el. Itt vá
lasztották esperessé, mígnem az oláh kellemetlenkedések és üldözések elviselésébe 
belefáradt az öreg költő és szivében a hazafiúi bánat gyógyíthatatlan sebével fel
költözött Budapestre, ahol a Kisfaludy-Társaság főtitkári tisztére választották meg. 
Utolsó napjait ismét Temesvárt töltötte régi hívei körében, de onnan már csak ki
hűlt tetemeit hozhatták haza, hogy szabad magyar földben pihenjen meg a magyar 
szabadságért hevülő és a gondolatszabadságért dobogó immáron kihűlt szíve.

Ez a szív volt a S z a b o lc s k a  költészetének gazdagon buzogó forrósa. Ahogy 
legutolsó versei egyikében mondja, ezt csókolta meg születése idején homloka helyett 
a múzsa, amiért azután nincs is egyéb a verseiben „jámbor szeretetnél", de mert 
ez így van, nem adná oda a szívét „semmiért a világon." Bizonyos, hogy S z a b o lc s k a  

a szív igaz érzéseinek egyik legmesterkéletlenebb szavú dalolója. Nem bonyolódik 
egetverő gondolatok és mélyenszóntó reflexiók szövevényébe, hanem szíve szerint 
zengi az Isten, a haza, a szerelem, a család és a természet ihletésében fogant őszinte, 
meleg érzéseit. A szenvedély sem röpíti a magasszórnyalósú óda fenséges hevüle
téig, csupán a tiszta derű, az ártatlan lobbanás, a csendes döbbenet és az igény
telen elégedettség fakaszt hangot a lantján, amely keserű panaszt, kihívó dacot, 
csüggedő lemondást és türelmetlen minden-tagadást egyáltalában nem ismert.

Ezekhez járul versformáinak természetes egyszerűsége, amely olyan híven si
mul a tartalom halk tónusaihoz. Dallamos és lágyan zengő versei szinte kínálkoz
nak az éneklésre, ami egyben magyarázata is annak, hogy oly sok költeménye 
talált megzenésítésre, mint pl. az elragadó természetszeretettel megírt „Tele van a 
város akácfa virággal", vagy a hófehér szerelem közvetlenségével elsóhajtott „Mért 
nem születtél te . . . “ Ide tartozik két legismertebb dala : „A Grand Caféban" és a 
„Salzburgi csapszékben“ című, amelyek a magyar társaságok nótázó kedvének nem 
annyira sikerült dallamuk, mint inkább magyaros érzésük és temperamentumuk 
jellemző vonósainak mélységes megérzése miatt lettek elterjedt kifejezőivé. De egyéb 
költeményeiben is megkapó az eredeti forma ölelkezése a költőnk fellépése idején 
irodalmunkban egészen újszerűnek mondható hanggal. A vallásosság olyan kereset- 
lenséggel még alig szólalt meg magyar nyelven, mint az ő „Őszi estén" című köl
teményében, s ha néha értetlenség fogja el a legfőbb Hatalom rendelkezéseivel 
szemben, ez is inkább bűnbánatos hitre-vógyóst, mint zokogó, vétkes pogónykodóst 
vált ki belőle (Dal a kis Demeter Rózsikóról). Családi életének imádkozó nyájasságát 
rímeinek csengése-bongósa megható kedvességgel fejezi ki „Az én kis lányom" című 
örökszép versében, hazafias felbuzdulásának pedig a világháború elején adta egyik 
leggyönyörűbb, reménnyel és büszkeséggel teli kifejezését.

S z a b o lc s k a  M ih á ly  ma mór az irodalomé. Nem tartozik azok közé, akik zse
niális úttörésükkel a tanítványok egész seregét gyűjtötték maguk köré és jelentős 
hatású iskolát alapítottak, hanem tisztes helyet foglal el azok sorában, akik az Arany 
Jánosban kicsúcsosodó népies-nemzeti költészet megingathatatlan meggyőződésű
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követői voltak. Költészetének gyökerei a falu életén keresztül a népköltészetig, tanul
mányai révén pedig a Petőfi, Csokonai, Balassi művészetéig nyúlnak le. Amikor a 
19. század végén irodalmunk, különösen pedig lírai költészetünk két ágra kezdeti 
szakadni, ő akkor megmaradt a hagyományok talaján, amelynek éltető elemei a 
hit, haza és erkölcs voltak. Dalolt tovább is úgy, ahogy az Isten tudnia engedte, 
egyszerűen, de szívből és magyarán, úgy, ahogy a Gyulai Pál teóriája azt évtize
dekre előírta. A modern ember bonyolult lelki életének riasztó problémái idegenek 
maradtak mindig számára, de éppen az az érdeme, hogy napjainkig, amikor a két 
ellentétes irodalmi irányzat harcai elülőben vannak s egymásra találásuk lehetősége 
nem tartozik többé a megvalósulhatatlan ólmok közé, megőrizte néhány társával 
együtt azt a régi irányt, amely most majd az újjal egyesülve, a biztos, nyugodt, 
természetes és jogosult fejlődés kialakulására e g y e n lő h a tá s ú  erőtényezőként lesz hi
vatva befolyást gyakorolni.

Ez a helye S z a b o lc s k a  M ih á ly n a k , a református magyar költőpapnak irodal
munk történeti fejlődésében. Ezért öltsön gyászt elmúlása miatt református és nem 
református minden igaz magyar!

(Mezőtúr) D r. K o v á c s  G é z a .

Bereczky Sándor ünneplése. Bereczky Sándort, a budapesti ev. gimnázium 
vallástanárát, október 23-án, hetvenedik születésnapja alkalmával, meleg ünneplés
ben részesítették. A fenntartó magyar-német testvéregyházak képviselőtestülete ne
vében dr. N é m e th  Ödön egyetemi tanár, iskolafelügyelő, a tanári testület nevében 
pedig M ik o la  S á n d o r  igazgató méltatták érdemeit. Bereczky 1896-ban került a buda
pesti ev. gimnáziumhoz, miután előzőleg egyéb fővárosi iskolákban fejtett ki hit
oktatói tevékenységet. Hosszú gimn. tanári működése folyamán erősen összeforrt 
intézetével s annak egyik erősségévé vált. Mindenkor igaz kötelességtudással ne
velte a rábízott ifjúságot, s főtörekvése nem a külsőségek iránt való érzék, hanem 
a valódi evangéliumi hit, a szilárd keresztyén jellem kjfejlesztésére irányult. Ily- 
módon kitűnően tudta mind ev., mind ref. vallású növendékeit — a budapesti ref. 
és ev. gimnáziumokban ugyanis együttes hitoktatás van — jó protestánsokká ne
velni. Tanártársaihoz is igaz kollégiális érzés fűzte, s mindenkor velük való harmo
nikus együttműködésre törekedett. Alapos teológiai és egyháztörténeti tudóssal s tiszta 
magyarsággal megírt tankönyvei igen népszerűekké váltak, s mind újabb és újabb 
kiadóst értek. Bereczky Sándort, ki hetvenedik születésnapját még munkaerejének 
teljességében érte el, ez alkalommal a protestáns tanárság is szívből üdvözli. L. Z ,

A soproni evangélikus hittudományi fakultás új épületének felavatása.
Október 19-én országos ünnepség keretében avatták fel a pécsi Erzsébet-Tudomóny- 
egyetem Sopronban elhelyezett ev. hittudományi karónak palotáját. Jelen volt H o r th y  
M ik ló s , Magyarország kormányzója és gróf K le b e ls b e r g  K u n o  miniszter is. Az ev. 
templomban tartott istentisztelet után a díszes közönség az új épületbe vonult, hol 
Klebelsberg miniszter mondotta az avató beszédet, br. Radvánszky Albert a magyar 
ev. egyetemes egyház hálóját tolmácsolta, Deák János dékán pedig imádkozott 
Következett az egyetemi tanévmegnyitó közgyűlés, melyet Bozóky G. rektor nyitott 
meg. Kiss Jenő prodékón beszámolt az 1929—30. tanévről, majd Deák János e. i. 
dékán megtartotta székfoglaló értekezését: „A babyloni fogság vilógtörténeti jelen
tősége“ címmel. A nagy tetszéssel fogadott székfoglaló és a 25 elsőéves hallgató 
ünnepies beiktatása után az egyetem tanácsa doktorrá avatta Viczión Dezsőt, aki 
az első Sopronban felavatott teológiai doktor.
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A polgári iskolai tanárok nagyszabású közgyűlés keretében ülték meg a 
magyar polgári iskola megalapításának hatvanéves fordulóját.

A protestantizmust védő és erősítő nemzetközi szövetségnek Zürichben okt. 
5 7-ig tartott gyűlésén Geduly Henrik püspök és Gaudy László budapesti vallás- 
tanitási igazgató képviselte a magyar ev. egyetemes egyházat.

Az amsterdami kálvinista szabad egyetem ötvenéves fennállásának jubileumát 
október 20—22-ig ünnepelték. A jubileumon résztvett Sebestyén Jenő budapesti teol. 
igazgató is, akit az egyetem ez alkalommal tiszteletbeli teológiai doktorrá avatott.

Rendkívüli tanári cím adományozása a debreceni egyetemen. A kormányzó 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Zsigmond Ferenc dr. debreceni 
Tisza István tudományegyetemi magántanárnak, a debreceni református kollégium 
gimnáziuma rendes tanárának, az egyetemi oktatás és a szakirodalom művelése 
terén szerzett érdemei elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozta.

A »Harangszó« szerkesztését Túróczy Zoltán győri ev. lelkész vette ót. Biza
lommal üdvözöljük!

Megtalálták az eperjesi vértörvényszék áldozatainak csontvázait, mór t. i. 
azokét, akiket a s z in n y e i templomban temettek el. Előkerült két koporsóban két 
koponya és 4 csontváz, melyek Gömöry János eperjesi ny. igazgató megállapítása 
szerint: Keczer András, Radvánszky György, Palásthy Gábor és Bertók János vér
tanúk földi maradványai. Az ásatásokat folytató bizottság Rezik János kézirata 
alapján indult el. A hamvakat november hó 12-én az eperjesi ev. templomban 
helyezték el nagy ünnepségekkel.

Ravasz László püspök a budapesti kálvintéri ref. templom felavatásénak 
századik évfordulóján (nov. 2-án) hatalmas beszédet mondott, melynek következő 
szavai nagyon is alkalmasak arra, hogy gondolkodóba ejtsék a jelen nemzedéket: 
„ E z t  a  re f. te m p lo m o t a z  e g é s z  m a g y a r  n e m z e t  é p íte tte  n e k ü n k , m e r t en n ek  k ö v e ib e  
b e le  varrn ak  é p ítv e  a  v á c i  p ü s p ö k  b o ld o g a n  a d o t t  té g lá ja , a  s z e g é n y  z s id ó  s z a tó c s o k  g a r a s a i ,  

b u d a i  rá c  le te le p ü lő k n e k  é s  e z e k e n  f e lü l  id e k e r ü lt magyar kálvinistáknak adófillérjei.“ 
— Es ma? kinek nem fáj az összehasonlítás?

Kecskemét ünnepe. A kecskeméti ref. egyház f. évi október hó 16-án avatta 
fel két új intézményét, a Horthy Miklós tanítónőképzőintézetet és a Bodor Zsuzsánna 
szeretethazat. Virágozzanak az új intézmények és gyümölcsözzenek gazdagon a 
magyar református Sión javára.

A budapesti Ref. Teológiai Akadémia folyó hó 21-én ünnepelte 75 éves 
jubileumát. Ad multos annos!

Dr. Benedek Zolt konventi tanácsos f. hó 9-én töltötte be hivatalos n 
désének 25. esztendejét. Az évforduló alkalmából mi is tisztelettel üdvözöljü 
kívánjuk további munkájára Isten gazdag áldását.
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Református Védő Szövetség szervezését vette munkába az Orsz. Ref. Lelkész
egyesület. — A Szervezeti Szabályzat szerint a Védő Szövetség célja: Az egyetemes 
Egyház védelme és irányítása mellett az egyház szociális és karitativ feladatainak 
megoldásában segédkezés. Közelebbről: a )  már meglevő ilyen intézmények támoga
tása és továbbfejlesztése, új intézmények létesítése, a testi és lelki nyomor enyhí
tését célzó különböző mozgalmak és intézetek rendszeres segítése, b j  a feladatok 
megoldására szükséges munkaerők képzése, c) a külmissziói mozgalom támoga
tása, keresztyén sajtó- és irodalomszolgálat, biblia kiadó és terjesztő társaság léte
sítése. — E cél elérését az egyház összes konfirmált tagjainak szövetségbe tömö
rülésével szolgálja. A Szövetség tagja lehet minden konfirmált református egyháztag. 
Tiszteleti tag az, aki legalább 500, alapitó tag az, aki legalább 100 pengőt fizet 
egyszersmindenkorra. Rendes tagok évi 4, pártoló tagok évi 1 pengőt fizetnek, 
segítő tag az, aki ennél csekélyebb összeggel, de rendszeresen hozzájárul a RVSz. 
fenntartásához. Ezt a nagy jelentőségű, igazén életszükségletet képező Szövetséget 
melegen ajánljuk olvasóink buzgó támogatásába.

Fiúvezetőképző tanfolyamot rendez az Orsz. Keresztyén Ifj. Egyesület f. hó 
24—29. napjain, Debrecenben. Résztvételi díj 25 P.

Öntudatos református diákságunk mind nagyobb serege látogatja a Magyar 
Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége összejöveteleit. Szövetségi otthonunk 
berendezéséhez székekre van szükségünk. Tisztelettel és bizalommal kérjük refor
mátus testvéreinket, hogy egy széknek az árát. 8 pengőt a 41.381 sz. csekklapon 
szíveskedjenek beküldeni. A székakcióra kisebb adományokat is köszönettel togadunk 
és nyugtázunk.

Nem kis gondot jelent vallásos estélyek, szeretetvendégségek és egyéb ünne
pélyek rendezőinek, hogy szavalásra alkalmas költeményeket találjon. Éppen ezért 
rendelje meg a KIÉ szavalókönyvét, mely dr. Koczogh András budapesti tanár 
szerkesztésében jelent meg. Ára mindössze 2 pengő. Pénz előre beküldendő e címen: 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Budapest, Vili., Horánszky-utca 26. 1. 9.

»Úszó madaraink meghatározója« cím alatt egy igazi hézagpótló kis füzetet 
adott ki a nyár elején dr. Nagy Jenő, a debreceni ref. gimnázium tanára. Régóta 
érzik a hazai ornithologusok egy pontos és amellett könnyen kezelhető, nem drága 
madárhatározó munka hiányát. Vannak ugyan irodalmunkban kitűnő szakmunkák, 
melyek a madártannal foglalkoznak, de ezek csak mellékesen terjeszkednek ki leg
feljebb a determinálésra. Ez a kis fűzet, mely a bukó-, hattyú-, kacsa- és lúdféléket 
öleli fel s csak előfutárja a teljes magyar madérhatározó műnek, igazi szakember 
tollából való, aki nem külföldi munkák után dolgozott, hanem mint avatott madár
ismerő professzor és vérbeli vadász, alapos ismerője madárvilágunknak s aki ügye
sen tudja csoportosítani azokat az ismertető jegyeket, melyek alapján nemcsak a 
madártannal hivatásszerűen foglalkozók, hanem a kezdő vadászok is könnyen 
megtudják határozni a vidékükön élő madarakat. Minden madárkedvelőnek a leg
melegebben ajánlhatom e kis fűzet beszerzését, mely 20 eredeti (részben fekete, 
részben színes) képpel van illusztrálva és a szerzőnél (Debrecen, Erdősor 5.) ön
költségi áron, 1 pengő 20 fillérért rendelhető meg. B o d n á r  B e r ta la n .
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Kepler tudományos jelentősége.
Háromszáz évvel ezelőtt, 1630. november 15-én egy kiváló ter

mészettudós húnyt e l : Kepler János. Regensburgi sírját a város ostroma 
alkalmával feldúlták s csak jóval később, megértőbb korban emeltek 
méltó emléket annak a férfiúnak, aki csak az igazságot kereste hitben 
és tudományban s akinek bátorsága volt szembeszállni korának bal
ítéleteivel.

Kepler lutheránus elszegényedett nemesi családból származott, 
1571-ben született a würtembergi Magstadtban. Apja földmíves, korcs- 
máros és több hadjáratban zsoldos katona volt; a török háborúkban is 
harcolt és valószínűleg Magyarországon esett el. Az ifjú Kepler tehet
ségét nagyatyja, a weíli polgármester ismerte fel és közbenjárására 
ingyen végezhette tanulmányait a maulbronni gimnáziumban. 18 éves 
korában a tübingeni egyetem híres evangélikus fakultására került és 
papnak készült. Itt nagy hatással volt rá Mástlin csillagász, aki a mate
matika és a csillagászat iránt ébresztett benne érdeklődést, úgyhogy 
Kepler le is mondott a papi pályáról és Mástlin ajánlására Grácba 
ment a matematika és etika tanárának. Kepler mély vallásos érzületét, 
erős hitbeli meggyőződését nem érintette a teológiai pályától való vissza
vonulása. Mindig tántoríthatatlanul ragaszkodott protestáns hitéhez; 
pedig a gráci jezsuiták mindenképpen át akarták téríteni a katolikus 
hitre s életének sok viszontagságát protestáns volta okozta. Az ellen- 
reformációnak, a vallási türelmetlenségnek korszakában felvilágosodott 
elmével a türelmet hirdette : megvédelmezte saját hitsorsosaival szemben 
XIII. Gergely pápának általa is helyesnek tartott nap tár ja vitását és nem 
volt hajlandó elátkozni kálvinista testvéreit, amikor később Linzben 
egyes túlbuzgó lutheránusok erre akarták rávenni.

Kepler nem maradhatott soká Grácban. Stájerország ura, Ferdinánd 
főherceg, a későbbi II. Ferdinánd a protestánsokat kiüldözte országából. 
Kepler elfogadta a híres dán csillagász, Tycho de Brahe meghívását 
II. Rudolf császár prágai udvarába. Itt eleinte Tychonak segített számo
lásaiban, majd Tychonak 1601-ben bekövetkezett halála után Kepler 
lett a császári csillagász. Bár anyagi gondokkal küzdött, minthogy fize
tését csak részben és késve kapta meg, mégis lankadatlan buzgalommal 
dolgozott a Tycho által elkezdett s a bolygók mozgását leíró tabellá-
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kon, ami sok lélekölő számolással járt; emellett kereste az általános 
törvényszerűségeket a bolygók mozgásában. Fel is fedezte ebben az 
időben a róla elnevezett első és második törvényt s azokat 1609-ben 
megjelent Astronomia nova című művében közölte.

Prágában halt meg Kepler első felesége, akit még Grácban vett 
nőül; családi életük azonban nem volt boldog, mert az asszony Kepler 
fenkölt jellemét és tudományszeretetét nem értette meg.

Kepler 1912-ben anyagi okokból a linzi gimnáziumnál vállalt 
tanári állást. Itt is hányatott volt élete, különösen II. Ferdinánd trónra- 
lépte óta, Mindamellett nagy buzgalommal dolgozott; kiadta Epitome 
astronomiae copernicanae és Harmonces mundi című munkáit; az 
utóbbiban fejti ki a bolygók mozgására vonatkozó harmadik nevezetes 
törvényét. E szerint a bolygók keringési időinek négyzetei a Naptól 
való távolságuk köbeivel arányosak ; ez az összefüggés Newton gravi
tációs törvényeinek alapját képezte.

Kepler Linzben másodszor nősült és második nejével boldog 
családi életet élt. Linzi tartózkodásának idejére esik azonban egy szo
morú esemény: édesanyjának boszorkánypere. Kepler anyja a würtem- 
bergi Leonberg városkában élt magányosan; sajátságos, zárkózott ter
mészete, gyógyítási szenvedélye, mások dolgaiba való beavatkozása és 
ellenségeinek iránta érzett gyűlölete, boszorkányság gyanújába keverték. 
Megindult a szégyenletes per ; Kepler hamarosan anyja védelmére sietett; 
minden befolyásának felhasználásával, védőíratok szerkesztésével, majd 
mikor a per komolyabb fordulatot vett, személyes megjelenésével, a 
hatalom urai előtt való könyörgésével, anyját a tényleges kínzásoktól 
nagynehezen meg is mentette. Az akkori idők e szégyenletes perében 
Kepler híven teljesítette fiúi kötelességét; a védelem érdekében még 
tudományos meggyőződését is megtagadta, amikor védöirataiban a 
boszorkányok létezésének álláspontjára kellett helyezkednie.

A protestánsok üldözése II. Ferdinánd alatt egyre hevesebb lelt 
s ennek következtében 1626-ban Keplernek is távoznia kellett Linzből. 
Ulmban telepedett le ; itt adta ki 1627-ben a híres Tabulae Rudol- 
phinae-1. E táblázatok összeállításán évtizedeken át dolgozott s ezek 
magukban foglalják a bolygók járásának elemeit. Kepler még II. Fer
dinánd alatt is megtartotta császári matematikusi tisztét, fizetését azon
ban igen hiányosan kapta; végül is a császár Wallensteint bízta meg 
a hátralékos összegek kifizetésével. Wallenstein Keplert Saganba, Szi
léziába hívta; itt dolgozott néhány évig ; minthogy azonban követelé
seihez itt sem jutott hozzá, 1630-ban a regensburgi birodalmi gyűlésre 
ment. A hosszú út megtörte s néhány nappal odaérkezése után meg
halt. Dalberg érsek 1808-ban díszes emlékművet emeltetett Kepler mell
szobrával együtt a regensburgi bástyák helyén létesült parkban.

Kepler tudományos vizsgálatait főképpen a csillagászat terén foly
tatta és abszolút értékű eredményekhez jutott. Öt tekinthetjük az égi 
kinematika alapvetőjének. A rudolfi táblázatok számrengetegében soká 
kereste a törvényszerűségeket fáradhatatlan buzgalommal s meg is ta
lálta a híres három törvényében. Ezzel betetőzte Kopernicus rend-
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szerét, ami addig csak alapelveiben volt helyes, a finomabb észlelések 
próbáit azonban nem állotta meg; ezért pl. Tycho de Brahe, a kitűnő 
csillagászati megfigyelő nem is volt Kopernikus rendszerének híve. 
Kepler törvényei pontosan leírják a bolygók járását; mozgásuk okait 
azonban ő sem ismerte, pedig a gravitáció törvényének felismeréséhez 
igen közel járt; tiszta fogalmai voltak a nehézségi erőről, az apály és 
a dagály tüneményét a Hold vonzásának tulajdonította, analógiát fede
zett fel a vonzásnak és a fényerősségnek a távolsággal való csökke
nése között. További helyes következtetéseit megnehezítette az, hogy 
a tétlenség elvét még nem ismerte.

Spekulativ csillágaszati műveiben fantáziája sokszor messze el
kalandozik ; költői lélekkel szemléli a világmindenséget; az égi testeket 
szellemmel ruházza fel; a Földnek a szelleme saját belső melege, 
továbbá a magnetikus és meteorológiai jelenségek ; a folyókat a vér
erekkel hasonlítja össze. Költői fantáziában bővelkedő műve a Som- 
nium, vei astronomia lunaris. Merész fantáziája olyan tényeket sejte
tett meg előre, amik később valóknak bizonyultak: minden égitest 
tengelye körül forog, a Mars és Jupiter között kisebb bolygók kerin
genek s egves nagyobb bolygóknak holdjaik vannak.

Kepler sokat foglalkozott optikával is ; közel járt a fénytörés tör
vényének felismeréséhez; nagyon értékesek a szem, a lencsék és a 
távcsövek optikája körébe eső vizsgálatai.

Kepler fenkölt gondolkozású nemes jelleme messze kimagaslik 
kortársai közül. Abban az időben az emberi lelkeket főleg a vallási 
türelmetlenség tartotta hatalmában ; alig akadt olyan tudós, aki elfogu
latlanul kereste a tudományos igazságot. Kepler mély vallásos hite 
harmonikusan megfért a tudományos igazság kutatásával s az igazságok 
felismerésétől és hirdetésétől nem tántorította el az akkori egyházak 
ellenkező tanítása sem; meggyőződése szerint a tudományos igazság 
nem lehet ellensége az istenfélelemnek, s e meggyőződésében a leg
tisztább protestáns világfelfogás jutott kifejezésre. Kepler a tudományos 
igazságokban kereste a világmindenség harmóniáját, lelke a felismert 
vagy csak megsejtett természeti törvényekben igaz gyönyörűséget talált 
s Istenhez emelkedett fel. Az igazságot magáért az igazságért kereste, 
sem dicsőség- vagy hírvágyból, sem anyagi érdekből nem dolgozott; 
mostoha anyagi viszonyok között is fáradhatatlan volt tudományos 
munkásságában. Az igazság kutatása sokszor vigasztalója is volt. Meg
győződéséért kora ifjúságától kezdve mindig bátran helytállott; protes
táns hite mellett is végig híven kitartott. Egyenes, nyílt férfias jeliem 
volt; az igazság szeretete költői hajlammal egyesült benne; éleiének 
sok tragikus fordulata nem ingatta meg lelkének egyensúlyát, Istenbe 
vetett hitét és tudományos buzgóságát.

Ez a kiváló jellem méltán beleillett Madách hatalmas koncepció
jába, hiszen Az ember tragédiája-nak alapeszméje sok tekintetben 
Kepler életfelfogását tükrözi vissza.

(Budapest)

Ä ____________ PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

Renner János.
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Hogyan reformálnám én a középiskolát?1
Nem hiszem, hogy lenne középiskolai tanár, aki az utolsó év

tizedben ezzel a témával ne foglalkozott volna, de nem hiszem, hogy 
az összes elgondolások között két teljesen egyforma akadna. Termé
szetes, hogy mindenki a saját gondolatát tartja leghelyesebbnek, a kö
zépiskolák jövőjét biztosító megoldásnak. Hogy mégis a nagy horderejű 
kérdéshez igen sokan a nyilvánosság színe előtt nem szóltunk hozzá, 
annak két oka van: az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy e kér
désekről tudós és tekintélyes férfiak gondolkoznak, akik akaratukat 
érvényesíteni is tudják; míg a mi igen szerény személyünk talán jó 
elgondolásainak még részletekben való elfogadtatása is szinte hihetet
lennek látszik. A másik pedig az, hogy az 1924. évi XI. törvénycikk 
megalkotásával a kérdés pár évtizedre letárgyaltnak, vitathatatlannak 
látszott. — Hogy most mégis hozzá kívánok szólni e kérdéshez, annak 
ismét két oka van: először a reálgimnáziumokra vonatkozólag kiadott 
rendelkezés, melynek lényege a latin nyelvnek a III. osztályba való 
feltolása, azt bizonyítja, hogy a reformálás nincs befejezve; különben 
is a megreformált középiskola ellen minden részről felhangzó pana
szokból világosan látható, hogy középiskoláink mai tanterve sokáig nem 
állhat fenn, Második oka pedig, hogy mindaz, ami az 1924—25. tanév 
folyamán készített tantervjavaslatomban bizarr ötletnek lászott, ma már 
részint valóság (latin a III. o.-tól), részint mások által is kifejezésre 
juttatott kívánság (trifurcatio-val egységes középiskola).

A leglényegesebb pont, amiben szerény véleményem szerint el 
kellene térni a középiskolák újabb és újabb típusainak felállításával 
már-már előálló középiskolai khaosztól az, hogy vissza kell térni az 
egységes középiskolához! Természetesen egy a kor igényeinek meg
felelő, de nem a dolgok könnyebb végét kereső tanítványok és szülők 
óhajtásaihoz, sem a hagyományoktól vakmerőén egyszerre elszakadni 
akaró hivatásos újságírók kívánságaihoz alkalmazkodó középiskola volna 
megszervezendő.

Az úgyis rohanva haladó élettel szemben az iskolának mindig és 
feltétlenül a konzervatív világszemléletet kell képviselnie!

Az egységes középiskola élesen elkülönülő alsó és felső tagozatból 
állana. Az alsó tagozat: az I—IV. osztályokból álló algimnázium ma
gában is befejezett kerek egészet alkotna. Ez felállítható volna a kisebb 
városokban és nagyobb községekben is a teljesen értéktelen és semmire 
nem képesítő polgári iskolák helyett. Nincs semmi szükségessége annak, 
hogy a „műveltség-iskola" alsó fokozatán a legcsekélyebb külömbség 
is legyen és így a középiskolába lépő 10 éves gyermek tulajdonképpen 
már pályát válasszon, legalább nagy vonalaiban. Hány igazi tehetség 
veszhet el évente a tudományos pályákon, mert szülei polgári iskolába

1 Több ponton nem értünk egyet a szerzővel, de dolgozatét egészben véve 
nagyon figyelemre méltónak tartjuk. S z e r k .
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adták és annak elvégzése után nem mer a különbözeti vizsgálatra 
vállalkozni, vagy nem tud az új iskola nehézségeivel megküzdeni. Ha 
az ily esetek számát az ország összes polgári iskoláiban évente csak 
százra tesszük, ez sokkal nagyobb veszteség, mint amennyi nyereséget 
jelent a gimnáziumokban és reálgimnáziumokban helyet foglaló több ezer 
tehetségtelen vagy hanyag tanuló. Az algimnáziumokban körülbelül 
a mai meglehetősen enyhe mértéket alkalmaznám, hogy minél többen 
elvégezhessék ; akik pedig még ennek a mértéknek sem felelnének meg, 
azok számára ott van a 6 osztályú és ott lesz a tervbe vett 8 osztályú 
népiskola ; ezeknek meg kell elégedni azzal, hogy a kulturális szem
pontból legalacsonyabb néposztályban foglaljanak helyet.

Az algimnázium első két osztályának gerincét a magyar nyelv és 
a számtan képezné, és mint idegen nyelv a latin helyett német szere
pelne heti 5 órában, mert ez az élő és hazánkban is elég gyakran 
hallható nyelv alkalmasabb arra, hogy a magyar gyermeket az indo- 
germán nyelvek flektáló rendszerébe bevezesse. Latint csak a III. és
IV. osztályban kellene tanítani; és pedig a III. osztályban alaktant, 
Phaedrus bájos meséivel kapcsolatban, a IV. osztályban mondattant, 
könnyű Ovidius és Caesar szövegekkel. Itt hangsúlyozni kívánom, hogy 
az egységes középiskola tantervére vonatkozó ezen elgondolásaimnak 
vázlatát már 1924. évi konferenciáinkon és megbeszéléseink alkalmával 
is kifejtettem és akkoriban a klasszikus oktatás meggyőződéses hívei 
részéről némi szemrehányásban is részesültem, mert a két első évet 
el tudtam képzelni latinnyelvi oktatás nélkül. Valóban a gimnáziumi 
oktatáson végig vonuló tantárgyak között csak kettő van, amelyek a 
gondolkozás, az ész fejlesztésére kiválóan alkalmasak: ezek a latin 
nyelv és a számtan ; a többi tantárgyak ismereteket közölnek, az álta
lános intelligenciát növelik, de az agyvelő kiképzésében az előbbi ket
tővel nem versenyezhetnek. — Azonban el kell ismernünk, hogy a 
gimnáziumba lépő tanulónak már a gimnázium és az elemi iskola taní
tási módszere közötti óriási különbség is nehézséget, zökkenést okoz, 
nem szabad ezt a kis gyermek mentalitásától oly távol eső latin nyelv
vel, az igazi tudományos képzés alfájával egyelőre növelni. így azoknak 
lemaradásában, kikről már az előző években kiderül, hogy középisko
lába nem valók, a latin nyelv nem lesz „bűnös“ ! A két évi veszteség 
pedig a további 6 év alatt könnyen pótolható; mert ha a német nyelv 
tanulása közben megismerkednek a tanulók olyan nagy dolgokkal, mint 
genitivus, dativus, accusativus, jelző és jelzett szó, alany és állítmány 
egyezése stb., akkor a latin nyelv tanításának kezdete már sokkal 
könnyebb lesz, mint eddig volt; a III. és IV. osztályban mindenesetre 
elvégezhető lesz az eddigi I —III. osztály anyaga, az egy év mínusz a 
lelső osztályokban nemcsak kiegyenlíthető, de plusszá is lehet, ha 
— ami feltétlenül kívánatos — a felső osztályokba csak válogatott 
tanulók juthatnak fel. De ha az első két osztály elképzelhető is latin 
nyelv nélkül, nem képzelhető el a többi hat. — Annyira telítve van 
minden kultúr nép nyelve nemcsak a tudomány és művelt társalgás, 
hanem a kereskedelem és ipar — sőt újabban a gazdálkodás terén is



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE138

latin szavakkal, annyira átitatta az egész európai kultúrát a latin civi
lizáció, annyira alapját képezi a latin nyelv minden nyugati nyelvvel 
való komoly, alapos, tudományos foglalkozásnak, hogy a két évi fog
lalkozást a latin nyelvvel, irodalommal és kultúrával nem lehetne el
engedni senkinek, aki számot tart arra, hogy a legalsó néposztálytól 
értelmiség tekintetében megkülönböztessék, még ha a IV. o. elvégzése 
után szakiskolába menne, kereskedő, iparos, vagy termelő lenne is 
belőle!

Nem lehet célom most az összes tantárgyakra vonatkozólag tan
tervet összeállítani; csak általánosságban hangsúlyozom ismételten, hogy 
az algimnázium kerekdedségére ügyelni kellene; pl. a magyar nyelvből 
az I. osztályban alaktant, a II. osztályban mondattant kellene tanítani 
a megfelelő olvasmányokkal, melyek legjobb íróinkból veendők, hogy 
egyúttal irodalmunk nagyjaival is ismerkedjenek a tanulók. A nyelvtant 
két év alatt heti 6—6 órában feltétlenül el lehet végezni és így a III. 
osztályban már korukhoz mért stilisztikát és retorikát, a IV. osztályban 
pedig poétikát tanulhatnának ; ismét legkiválóbb íróinkból vett példák
kal, azoknak rövid életrajzi és egyéb adataival. így nem történhetnék 
meg, hogy a IV. osztály elvégzése után más pályára lépő ifjú nagyon 
sokat hallott Arany Jánosról és a Toldiról, de fogalma sincs a szónok
latról, vagy a költészettanról, se legnagyobb íróinkról. — Történelemből 
a III. osztályban magyar történelemmel, a IV. osztályban világtörténe
lemmel kellene foglalkozni, ismét azért, hogy a IV. osztályból távozó 
ifjú necsak az ókorról tudjon, hanem valamit a közép- és újkor nagy 
eseményeiről, a műveltség haladásának világra szóló etappe-jairól is. 
Természetesen úgy a magyar, mint a történelmi tanulmányok a felső 
tagozatban bővebb és tudományosabb formában ismétlendők. Termé
szetrajzból az I. és II. osztály növénytani és állattani ismertetései után 
a IV. osztályban ásványtan és kémia következvén, a kör be van fejezve.

A IV. osztály elvégzése után azonban, mivel a szülőknek úgyis 
hiába tanácsoljuk, hogy tehetségtelen vagy hanyag gyermekeiket a tudo
mányos pályákra ne erőltessék, mert a taníttatásukba időben és anya
giakban befektetett óriási tőke semmiesetre sem hozza meg a kamatait, 
radikális intézkedéssel kell a középiskola felső tagozatának szellemi 
nívóját megmenteni: a főgimnázium V. osztályába csak azok a tanulók 
léphetnek fel, akik az algimnázium IV. osztályát legalább általános 
jó eredménnyel végezték el; — vagy vissza kell adni a tanári testü
leteknek azt a jogot, hogy külön minősítéssel bírálják el, hogy a tanuló 
alkalmas-e a felső tagozat tanulmányaira, vagy nem ? — A középiskola 
felső tagozatának főrendeltetése az egyetemekre és főiskolákra való 
tudományos előkészítés, ide már nem valók azok, akik egyik osztály
ból a másikba javító vizsgákkal, a tanárok kegyelmével — sokszor 
lelkiismeretűk mélységes háborgása mellett — jutnak e l ! Az ilyenek 
menjenek kereskedőnek, iparosnak, termelőnek; szővőmesteri, fém- és 
faipari, szöllőszeti és borászati szakiskolába, tejmesteri tanfolyamra, 
erdőgazdasági iskolába, kertészeti tanintézetbe stb.; lehet, hogy később 
mint művezetők, esetleg kisebb telepek igazgatói hálával fognak gon-
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elölni azokra, akik őket ezen pályák felé irányították. Ha a most V. 
osztályba lépőknek csak negyed része terelődik így el a „műveltség 
iskola“ felső tagozatából, rögtön szűnni fognak a panaszok, melyek 
újabban oly sűrűn hangzanak az eredménytelenség, a túlterhelés és a 
túlprodukció miatt. — A középiskola így megmaradhat rendeltetése 
mellett, hogy „az ifjúságot magasabb általános műveltséghez juttassa és 
a felsőbb tudományos képzésre előkészítse". — A középiskolának meg 
kell cáfolni azt a látszatot, hogy ez a kor attól kevesebb tudományt 
és több hasznosságot követel. A latin nyelv tehát minden középiskola 
felső tagozatában kissé csökkentett óraszámmal (5, 5, 4, 4) tanítandó. 
Enélkíil tudományos képzést elképzelni nem lehet. Nagyjában a ma is 
olvasott auktorok fordítása mellett régiségtani és irodalomtörténeti össze
foglalásokkal kidomborítandó, hogy az általunk ma is élvezett művelt
ség megteremtői a keleti népek nyomán a görögök voltak és ennek a 
műveltségnek elterjesztői hazánkban is a rómaiak. Ha tehát ezt a 
kultúrát alaposan ismerni akarjuk, azt alapjától kezdve kell felépíte
nünk. Ha az emberi kultúrát egy folyton növekvő terebélyes fához 
hasonlítjuk, a felületes szemlélő ennek csak a koronáját látja és csak 
a legújabb hajtásaiban : a rádióban, a repülőgépben és a többi kétség
telenül hasznos és szép dologban gyönyörködik és talán hajlandó lenne 
a fát törzsénél elfürészelni, hogy még gyorsabban emelhető legyen; 
a mélyebb gondolkozás azonban tudja, hogy ennek a fának is vannak 
gyökerei, amelyekből táplálkozik és amelyektől el nem választható 
pusztulása nélkül, és szükségesnek tartja, hogy necsak a fa lombjainak, 
hanem gyökereinek is legyenek ápoló keitészei, tanulmányozói.

A görög nyelv tekintetében azonban — sajnos ! — engedményt 
kell tenni a modern nyelvek és a természettudományok szükségessége 
tekintetében követelőző korunknak. El kell ismerni, hogy szükségünk 
van olyan ifjakra is, kik a nyugati népek nyelvének és kultúrájának 
ismeretével, vagy magasabb természettudományi és mennyiségtani isme
retekkel lépnek az életbe! Itt tehát bi furcatio, esetleg trifurcatio volna 
lehetséges! Szabad választást kell engedni a tanulóknak, hogy a görög 
nyelvet, vagy a második modern nyelvet válasszák; sőt választható 
lenne esetleg egy természettudományi (pl. kémia f ábrázoló geometria) 
ágazat is. A fentartó testületekre lehetne bízni, hogy mind a három 
tagozatot felállítják-e, vagy csak kettőt! Amely középiskolákban a görög 
és egy modern nyelv között lehetne választani, azok lennének a fő
gimnáziumok, amelyekben a modern nyelv és a természettudomány 
között, lennének a főreáliskolák és ahol mind a három ágazat meg
volna, lennének a főreálgimnáziumok. (A hagyományos nevek megtar
tása dacára, egységes lenne a középiskola 1) — Mindhárom tárgy egy
forma (osztályonként: 5, 5, 4, 4) heti óraszámban volna tanítandó. 
Minthogy ezeket a tárgyakat ki-ki kedve és hajlama szerint választaná 
és aránylag kevesen volnának a tanulók, valósággal szemináriumszerüen 
lehetne itt velük foglalkozni. Ezek a tárgyak rányomnák karakterizáló 
bélyegüket a tanulókra; volnának ó-klasszikus műveltségű, modern 
műveltségű és természettudományos műveltségű ifjaink anélkül, hogy a
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magyar nyelvi, német nyelvi, történelmi stb. ismereteik különbözőek 
volnának. Amelyik ágazat valahol életképtelen volna, ott szép lassan 
kimúlna és minden zökkenő nélkül volna helyébe állítható a másik. így 
nem volna illuzórikus a különböző típusok közötti választás, mert most 
egészen bizonyos, hogy normális körülmények között nem fogja pl. a 
pápai szülő Győrbe vinni a fiát, mert reáliskolába akarja járatni; sőt 
a pápai, vagy acsádi ref. lelkész, tanító, vagy kisgazda sem adja a 
fiát a pápai bencés gimnáziumba, mert azt akarja, hogy fia franciát 
tanuljon és ne görögöt. — Az egységes középiskolának általam java
solt felállítása esetén igen egyszerű volna egyik középiskolából a má
sikba, sőt egyik ágazatból a másikba való átlépés is, mert legrosszabb 
esetben abból az egy tárgyból kellene különbözeti vizsgálatot tenni. 
Ezzel szemben a mai helyzet az, hogy ha egy tanuló kénytelen át
lépni, vagy át akar lépni egyik magyar középiskolából a másikba, a 
felső osztályokba 5—6 tárgyból kell különbözeti vizsgálatot tennie. 
Szinte megborzad az ember, ha meglátja a V. K. M. 1928. évi 7171. 
számú rendeletét, melyet a különbözeti vizsgálatok tananyagának meg
állapítása tárgyában adott ki. Nincs olyan igazgató, aki ezt a rendeletet 
évek alatt is megtanulná! — A tanulók olyan pontokon szenvednek 
hajótörést, sokszor lelkiismeretes munka után, ahol legkevésbbé várják! 
A múlt tanév elején pl. egy V. reálból a VI. gimnáziumba lépni óhajtó 
ifjú nem latinból, vagy görögből, hanem természetrajzból bukott meg! 
A folyó tanév elején V. polgáriból átlépni akaró ifjúnak a történelem
ből és a mennyiségtanból nem sikerült a különbözeti vizsgálata.

Az egységes középiskola általános óraterve tehát a következő lenne :
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I. 2 6 5 — — _ 3 3 5 — 2  — — 2 28 1 8
11. 2 6 5 —  ! — — 3 3 5 — 2  — — 2 28 ) tárgy

111. 2 4 3 6  - 3 2 — 4 2 2  — — 2 3 0 1 i o
IV. 2 4 3 6  — 3 2 2 4 — 2 — — 2 30 1 tárgy
V. 2 3 3 5  5 3 — 3 3 — 1 , — — 2 30 1 10

VI. 2 3 3 5  5 3 — 3 3 — 1 — — 2 30 /tárgy
VII. 2 3 2 4  4 3J _ 1 _ 2 4 -  3 — 2 30 1 12

Vili. 2 3 2 4  4 3 1 — 2 4 — -- 3 2 30 í tárgy
Összes: 16 3 2 2 6 3 0  18 18 12 14 2 8 10 10 3 3 16 2 3 6

Amint látható bizonyos sématizmusra is törekedtem a tantárgyak 
elrendezésénél és az óraszámok megállapításánál, de meggyőződésem, 
hogy ez sem az egyes tárgyaknak, sem azok összhangjának ártalmára 
nincs! Az óratervhez, illetve az egyes tantárgyakhoz még csak pár 
szavam van a felső tagozatra vonatkozólag: magyarból természetesen
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mind a 4 felső osztályban magyar nyelv és irodalom lenne a tanítandó 
anyag; az. V. osztályban stilisztikai és retorikai, a VI. osztályban poé
tikai és nyelvtani, a VII. és VIII. osztályban irodalomtörténeti össze
foglalásokkal és ismétlésekkel. — A görög nyelv helyett választható 
III., vagyis természettudományi tagozatban (amit reáltagozatnak is ne
vezhetünk), az V. és VI. osztályban kémiát, a VII. és VIII. osztályban 
ábrázoló geometriát kellene tanítani. A kémiához, egyéb természettudo
mányi ismeretek, az. ábrázoló geometriához felsőbb matematikai részle
tek is kapcsolódhatnának, de a tagozatnak több apró tárgyra való fel
osztása helytelen lenne. — Történelemből V. osztályban ókor a nyugat
római birodalom bukásáig, VI. osztályban középkor és az újkor egy- 
része, VII. osztályban újkor, VIII. osztályban Magyarország oknyomozó 
történelme. — Földrajz I. osztályban Magyarország, II. osztályban 
Európa és Ázsia leíró földrajza, III. osztályban a többi világrész, IV. 
osztályban csillagászati földrajz és a mai IV. o. anyag, VII. osztályban 
az összes kultúrállamok politikai földrajza röviden, VIII. osztályban 
Magyarország politikai és történeti földrajza, különös tekintettel Trianonra. 
E két osztályban a történelemmel együtt (egy tanár kezében!) egy tan
tárgyat alkotna egy osztályzattal. — Az egészségtan embertannal ki
bővítve rendes tantárggyá teendő és tanítását a természetrajz tanárokra 
kell bízni, akik egy nyári tanfolyamon erre képesítendők. Az egészség
tan így egyrészt a természetrajznak kiegészítő, illetve befejező része, 
másrészt a következő tanévi pszichológiának némi bevezető része lehet.

Az egységes középiskolával megoldást nyerne az egységes tanár
képzés is; nem kellene 2—3-féle magyar, vagy 2—3-féle számtan tanárt 
képezni. Egységes lehetne a tanári rangsor. A mai polgári iskolai taná
rok egyelőre alkalmazást nyerhetnének az algimnáziumoknál; ugyanide 
kellene kinevezni az újonnan végzett tanárjelölteket is és csak ha 
tudományos, vagy pedagógiai készségüknek jelét adták, lehetne áthelyezni 
őket a főgimnáziumhoz, vagy a főreálískolához 1

Az egységes középiskola megteremtené az egységes tankönyveket. 
Nem lenne külön természetrajz a gimnáziumok, a reáliskolák, a polgári 
fiú- és polgári leányiskolák I. osztálya számára. Tudósokból és gyakor
lati pedagógusokból álló bizottság szerkesztené, vagy bírálná felül a 
tankönyveket, ebben a bizottságban az állam és az iskolafenntartók is 
képviseltetnék magukat és az így készült tankönyv egyetemesen köte
lező lenne-, felekezeti szempont csak a valláskönyvben és az iskolák 
miliőjében érvényesülhetne! Nem pusztulna el óriási nemzeti vagyon az 
eldobált tankönyvekben és nem tennék a protekcióval kiadott, vagy beveze
tett újabb és újabb tankönyvek az iskolázást anyagilag még terhesebbé!

Az érettségi vizsgálat (melynek egyik főtárgya — írásbeli és szó
beli — lenne az önként választott tárgy is!) komolysága érdekében a 
minősítési törvényt meg kell változtatni: olyan pályákhoz, melyekhez 
egyetemi és fő'skolai képesítés nem szükséges, érettségi bizonyítvány 
se kívántassék ; legyen elegendő a VIII. osztály végbizonyítványa! így 
az érettségi bizottságok „főiskolai tanulmányokra érettnek“ csak azo
kat nyilvánítanák, akik ezt valóban meg is érdemlik!
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Befejezésül ki kell emelnem, hogy a nagy háború után következő 
korszak, melynek jelszava volt: „kevesebb tudományt, több hasznot!" 
— visszaszorította ugyan egy kissé a humani órákat a külföldön és 
hazánkban egyaránt, de ma már szemmel látható a jelszóból való ki
ábrándulás : reálgimnáziumaink egymásután alakulnak vissza gimná
ziumokká, a szülők főleg gimnáziumokban igyekeznek gyermekeiket el
helyezni. Tehát a latin és görög nyelveknek az általam javasoltnál 
nagyobb mérvű visszaszorítását már nemcsak magasabb, tudományos 
szempontok teszik lehetetlenné, de a gyakorlatias gondolkozásé köz
vélemény sem követeli azt.

Pap Zoltán
p á p a i  re f. g im n . tan ár.

Az új tanterv
görög és latin nyelvi részéről.

A régi tan tervben az írók egyénisége és a tárgyak koncentrációja 
volt az uralkodó szempont ennél a két tárgynál, míg az új tantervben 
a határos tárgyak (különösen a történelem és filozófia) szempontjai 
lettek az irányadók.

A régi tantervben a célkitűzés inkább csak a klasszikus ókorra 
szorítkozott, az újnak a célkitűzése bővült. Elgondolása szép; lehetőleg 
időrendben végig akar vezetni a görög és római nép történetén s az 
anyagot megtoldva rá akar vezetni a klasszikus és modern műveltség 
összekötőhídjára, hogy elérje a görög és latin nyelv tanulásának cél
kitűzéséhez hozzátett új pontot, művelődésünk görög és római eredetű 
elemeinek a megértését.

Nem igen hihető, hogy illetékes tényezők elejtsék ezt az elgon
dolást, melyet mi is szépnek tartunk; azért meg kell vizsgálnunk az új 
tantervet és utasítást a két évi tapasztalat után.

Görög nyelv és irodalom.
Az új görög tantervnél mindjárt az első pillantásra az volt az 

érzésünk és észrevételünk: 6 osztályra (III—VIII.) szabták, s most 4 
osztályra adták rá (V—VIII.). Igaz, hogy enyhítették azzal, hogy a heti 
óraszámot osztályonként 1—l órával emelték.

Az új görög tanterv kétségkívül tömött.
Az V. osztályban tavaly (erősebb osztály) a pi végű igéket is 

vehettük s az attikai nyelvtant o iT ő «-val végeztük. De ezt csakis úgy 
tehettük meg, hogy az utasítások engedményeit követve a leglényege
sebbre szorítkoztunk, Olyan mérvben persze korántsem gyakorolhattuk 
be a nyelvtant, mint azelőtt.

A VI. osztályban aztán már alaposan kiütközött a nehézség. Az
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utasítás az első félévre teszi Xenophon és Herodotos olvasását, ugyan
akkor kívánja az V. oszt. alaktan alapos ismétlését és kiegészítését, 
utána a mondattan vázlatos tárgyalását és még az attikai nyelvtannak 
a Herodotosban előforduló ión nyelvi jelenségek megfigyelésével való 
kiegészítését (Utas. 72. 1. 7. pont). Ez így „alapos“-an lehetetlen. Megint 
csak a lényegesre lehetett szorítkozni s a nyelvtani dolgokat a két félév 
közt eloszlani. A zsúfoltság s a három háromféle nyelvjárásé író miatt 
Xenophonból és Herodotosból is csak egészen keveset lehetett olvas
nunk és a tanulóktól is kedvelt Oc/ysseza-ból 10, később 15, a végén 
20 sorokból álló mozaikokkal kellett az érdekes mesét kiraknunk.

A VII. osztályban az első félévben az Ilias olvasásánál előrelát
hatóan nem lesz nagyobb nehézség, de persze ebből sem olvasunk 
majd annyit, mint a régi tanterv mellett a VIII. osztályban. A második 
félévben a lírai szemelvények nem lesznek nehezek, de Antigone meg 
fogja sínyleni a rövid időt (második félév másik fele).

A VIII. osztályban a Plafonra vonatkozó kívánságok még tán 
részben teljesülhetnek, de már Aristoteles tanulóknak nehéz auktor, 
abból vajmi keveset lehet majd végezni 2 hónap alatt i s ; a tudomány- 
történetbe pedig 1 hónap alatt igazán csak belékóstolni lehet; az 
Újszövetség nyelvi szempontból könnyűnek látszhatik, de reá és az 
egyházatyákra a tervezett mértékben kevés az 1 hónap, mikor tartalmi 
szempontból meg is kell őket értetni és be is kell állítani a megfelelő 
keretbe. Aztán el ne felejtsük, hogy a görög életre és egész irodalomra 
vonatkozó ismereteket is össze kell foglalnunk. Április 15-től május 
15-ig még egy hónapot ismétlésre is kell hagynunk. Érezte a VIII. osz
tálynál felmerülő nehézségeket a terv és utasítás alkotója is, mert ag
gódva emlegeti mint szükségességet a legérettebb pedagógiai belátást 
és legszigorúbb tervszerűséget.

Az új görög tanterv tehát határozottan túlságosan tömött és nagy 
megterhelést idéz elő.

Legjobbnak tartanók a régi tantervhez való visszatérést.
Amennyiben azonban ez nem volna keresztülvihető, az új tan

terven a következő enyhítő módosításokat javasolnák:
Vegyük le az új tanterv nehéz tetőzetét s az egyes osztályok 

anyagát osszuk be célszerűbben, kevésbé megterhelő módon.
Az V. osztály olvasmányi anyaga megmaradna, a nyelvtani anyag 

is, de arra vonatkozóan azt a határozott utasítást kapnók, hogy az 
egésznél a lényegre, az athematikus igéknél pedig csak a fő igékre 
legyünk tekintettel.

VI. osztály: Szemelvények Xenophonból. Lírai szemelvények. Ilias.
Megokolás: A lírai szemelvények a régi tantervben is a VI. osz

tályban voltak. Könnyebben elvégezhetők, mint olyan nagy auktor, mint 
Herodotos. A homéroszi nyelvhez való átmenetül pedig alkalmasak, 
kipróbáltak. — Az Iliasra vonatkozó az az ellenvélemény, hogy vala
mivel nehezebb az Odysseiánal, nem olyan súlyú, hogy emiatt ne jut
hatna végre elsőséghez. A kezdő homéroszi olvasmányt eleinte úgyis 
apróra meg kell könnyíteni nyelvi szempontból. Mindjárt az első ének
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fontos a főfonal szempontjából, míg az Odysseiánál nem. A sok harc 
miatt kevesebbet, kisebb kár nélkül olvashatunk belőle, mint a min
denütt érdekes Odysseiából. Az Aeneisszel való párhuzamba állítást is 
elősegítheti. A katona Xenophonnal is jobban vág.

A VI. osztály nyelvtani anyagát így lehetne körvonalazni: Attikai 
alaktan kiegészítése, mondattanból csak az okvetlenül szükségesek 
(graecismusok), az attikai és ión nyelvjárás között való különbség gya
korlati módon.

VII. osztály: Odysseia. Herodotos. — Az Odysseiát itt már
bőségesen lehetne olvasni, s így Homeros, aki eddig is legszebb emléke 
volt a tanulóifjúságnak, visszanyerné megérdemelt szerepét. Herodotos 
szintén.

VIII. osztály: Antigone. Platon. — Tehát a VIII. osztályba ke
rülne Sophokles Antigonéja, „a legérettebb, legösszetettebb költői mű
faj“ képviselője, mely itt már nem okozna nehézséget, s szintén többet 
olvashatnának belőle, mint a VII. osztály második félévének második 
felében. Betetőzné a szigorúan megkívánt olvasmányokat Platon a filo
zófus, aki megkaphatná az utasításokban tervbevett 3 hónapját.

Aristoteles, a tudománytörténet, az Újszövetség, az egyházatyák 
anyagára vonatkozólag már előrebocsátotluk, hogy ezek bevonása 
okozta az új tantervben a túlterhelést. Ennek megszüntetése tehát leg
egyszerűbben úgy történnék, ha eze et az utasítás az irodalomtörténeti 
összefoglalás keretébe utalná.

Fentebbi könnyítő beosztásunk azonban még nagyobb lehetőséget 
is nyújt. Antigone és Platon mellett majdnem egy harmadév juthatna 
ezekre is. S az utasítás rájuk nézve így szólhatna: Aristoteles, tudo
mánytörténet, Üjszövetség, egyházatyák anyagából a lehetőséghez képest 
szemelvények vehetők; ezt a tanár belátására bízzuk.

A mi protestáns iskoláink bizonyára az Újszövetséget részesítenék 
előnyben, belőle pár hét alatt is sokat lehetne olvasnunk. (Egyes 
helyeken eddig is olvastak belőle szemelvényt a VI. osztályban.)

Megnyugtathatjuk tehát azokat, akik a tiszta esztétikai irányt ki
fogásolják s az új tantervben a filozófiát erősebben óhajtották érvénye
síteni, hogy a fenti könnyítő javaslatban is megmarad u VIII. osztály 
anyagának filozófiai jellege.

Latin nyelv és irodalom.
A célkitűzés ugyanazzal bővült, mint a görögnél. A céllal együtt 

bővült az olvasandó anyag az ezüstkori ifj. Pliniusszal, Cicero filozófiai 
műveivel, Senecaval és az egyházatyákkal. Az óraszám azonban csak 
a VIII. osztályban szaporodott heti 1 órával.

Kiesett az auktorok közül Corn. Nepos és Caesar, de ez nem 
jelent mínuszt mert helyettük a III- IV. osztályban könnyített Livius- 
szemelvények szerepelnek.

A vezető auktor Livius (I—V. oszt.) és Cicero (VI—VIII. oszt.). 
A tanterv felépítése most a történeti folytonosság elvén alapszik, míg
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az előző tanterv latin anyaga az egyes osztályok magyar nyelvi anya
gához igazodott és az auktorok nehézségi sorrendjét is tekintetbe vette.

Caesar elejtése nehezen érthető az új tervben, mikor éppen ő az 
egyik váltó, aki az ó-világot új vágányra terelte a nyugat bekapcsolá
sával. Műfaji teljesség szempontjából pedig fájdalmas, hogy míg a reál
gimnáziumi tanuló az V. osztályban megismerkedhetik Plautusszal, addig 
a gimnáziumban a drámai műfaj a latin révén egyáltalán nem jut szóhoz.

Legnagyobb baja azonban az új latin tantervnek az, ami a görögnek 
is, hogy a VIII. osztály anyagában túlontúl van filozófiával tetézve. 
Ebből kifolyóan az új latin tanterv is tömött és megterhelő.

Ennek a megterhelésnek enyhítésére két út kínálkozik.
Egyik volna a visszatérés a régi kipróbált tantervhez. A célkitűzés 

plusszát, a keresztény kultúrára való átmenetei anyagát, az utasítás be
utalná az irodalomtörténet kibővítésébe.

A túlterhelés csökkentésének másik útját az új tanterv kipróbá- 
lásánek két esztendeje mutatta meg. S  ez az, hogy a a régi gyakorlat
hoz képest kevesebbet olvasunk egy-egy auktorból. így persze el
halványul az író egyénisége, amelyre a régi tanterv nagyon nézett, de 
a modern nyelvi irodalomtanítás mintájára több műfajt, több írót és 
művet ismernek meg a tanulók,

Amennyiben tehát az intéző körök meg akarnak maradni az új 
terv szép elgondolása mellett, akkor szerény véleményem szerint a túl
terhelés enyhítését itt is — úgy, mint a görögnél — el lehetne érni 
azzal, hogy a VIII. osztályba tett filozófiai anyagból megelégednénk 
néhány például vett szemelvénnyel.

Ha a VIII. osztály filozófiai szemelményét a minimumra csökkent
jük s az egyes osztályok auktorainak olvasásánál nem szabjuk az ol
vasás mennyiségét a régihez, akkor el tudjuk kerülni a túlterhelést, sőt 
Caesart és Plautust is bevehetjük, s némi változtatással az egyes osz
tályok megterhelését is megszüntethetjük anélkül, hogy a történeti egy
másutánt bolygatnék, sőt az új tantervnek ebbeli rásütéseit is kijavíthatjuk.

Az új tanterv elgondolása alapján álló, részben kevesbítő, részben 
bővítő és mégis könnyítő javaslatom osztályonként a következőkép 
alakulna:

I—II. osztály: Királymondák (Livius alapján).
III. osztály: Phaedrus. — A köztársaság kora (Livius alapján).
IV. osztály: Ovidius. — A köztársaság kora (Livius alapján).
V. osztály■' Lírai szemelvények. — Livius: II. pún háború. — 

Sallustius: Bell. Iugurth. — A lírából a könnyebb szemelvényeken 
(Catullus) a súly; Sallustius a filozófáló részektől eltekintve nem nehéz; 
Livius kíván legtöbb időt még a III—IV. oszt. könnyített szemelvények 
után is, hisz az előző tanterv még a VI. osztályba is félve tette.

VI. osztály: Plautus. — Cicero: Pomp, vagy más. — Caesar: 
Bell. Gall. — Ebben az évben már mind a három auktorból eleget 
tudnánk olvasni.

VII. osztály: Verg. Aen. — Cicero : De signis és a De officiisből. — 
Az Aeneisböl a Vll-ben tudunk annyit olvasni, ha csak egy másik
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szerző van mellette, mint Vl-ban és VII-ben, ha mellette még két szerző 
van (mint ahogy a jelenlegi új tanterv előírja). — A De officiisben a 
filozofáló részek mellett vannak könnyű elbeszélő példák is, úgyhogy 
a De signis mellett szemelvényesen bemutatható a VII. osztályban.

VIII. osztály: Horatius. — Tacitus. — Plinius. — Egyházatyák. — 
A két utóbbira együtt jutna egy hónap. Jól kapcsolódnak Tacitushoz 
és hozzája mért könnyűségüknél fogva elég szemelvényt olvashatnánk 
belőlük arra, hogy a pogány római kultúráról a keresztény kultúrára 
való átmenetei első szép megnyilvánulásait érzékeltessük.

Fentebbi tervezetünk tehát a túlterhelésen is enyhítene, az idő
rendet is megtartaná, a célkitűzés áthidaló célzatát is szolgálná.

*

Dolgozatomat befejeztem. Ne vádoljon senki szerénytelenséggel 
azért, hogy javasolni is mertem. A haladás és a könnyítés mellett ép
pen nekünk magunknak kell harcolnunk. Ez a meggyőződésem adja a 
bátorságot arra, hogy mint tanítványaimat szerető tanár — azt hiszem, 
tágabbkörü tanártársaim helyeslésével is találkozva — most, mikor 
tapasztalatainkról véleményt kérnek, arra kérjem tisztelettel az intéző 
köröket, méltóztassanak vagy a régi görög és latin nyelvi tantervet 
visszaállítani, vagy az újat megkönnyíteni, mert mostani állapotában 
megterhelő.

(Budapest) Szolár Ferenc dr.

Ref. leányközépiskoláínk 1929—30. éve.
Csonka hazánknak négy református leányközépiskolája van : 1. a 

budapesti Baár—Madas leányliccum, 2. a debreceni leánygimnázium, 
3. a kecskeméti leányliceum és 4. a miskolci leánygimnázium. E szerint 
a dunamelléki egyházkerületnek 2 leányliceuma, a tiszáninneni és 
tiszántúli egyházkerületnek 1—1 leánygimnáziuma van. Nincsen leány
középiskolája a dunántúli egyházkerületnek. Az elmúlt iskolai évről 
értesítőik a következőkben számolnak be :

1. A budapesti Baár—Madas 1907-ben nyílt meg, mint felsőbb- 
leányiskola. 1916-tól felsőleányiskola, 1920-tól leánygimnázium, 1927-től 
leányliceum. A lefolyt iskolai évben tehát már az első három osztálya 
volt líceum, a többi még gimnázium, Fokozatosan alakul át teljes líceummá, 
öt év múlva tartja az első liceumi érettségit. — Alapításától kezdve 
3443 tanulója és 51 tanára volt. Tanterve eltér a hivatalostól, mert a 
francia nyelv tanítását már az I. osztályban kezdi. Kötelező tárgy a 
kézimunka is. — Fenntartója a budapesti ref. egyházközség és a duna
melléki ref. egyházkerület.

Az elmúlt évben az iskola életében a legnagyobb jelentőségű 
esemény az volt, hogy I. kér., Atilla-utca 101. számú bérházból a II. 
kér., Lorántffy Zsuzsánna-út 3. számú saját új épületébe költözött, ahol
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a mai igényeknek legmegfelelőbben, minden irányban szabadon fejleszt
heti tanítói és nevelői munkásságát,

2. A debreceni leánynevelő intézet 1825-ben alapult, 1859-ben, 
majd 1874-ben nyert újabb szervezetet. 1874-ben nyolc osztályúvá 
lett. Később varróiskolát, majd női kereskedelmi iskolát csatoltak 
hozzá. 1891—92-ben felsőbbleányiskolai tagozatot állítottak. 1899—1900- 
ban a tanítónőképzőt szervezték. 1913-ban nyitották meg a leánygim
náziumot, mely mellett a felsőbbleányiskolai tagozat elnéptelenedett és 
megszűnt, az 1908-ban külön igazgatás alá került tanítónőképző azon
ban annál virágzóbban fejlődik.

A felsőbbleányiskola alapítási évét véve figyelembe, a mai intézet 
39 éves múltra tekint vissza, melyből 17 évet (1891 —1908) Dóczy 
Gedeon vezetése alatt élt át (innen az intézet minden tagozatára együt
tesen alkalmazott „Dóczy" megnevezés). Ez alatt az idő alatt 14.780 
növendéke és 68 tanára volt. — Fenntartója a debreceni református 
egyház, a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debrecen város támo
gatásával.

Az intézet gyászolja Szele György debreceni lelkipásztort, aki 10 
éven át a leánynevelőíntézet igazgatótanácsának elnöke volt, és Kovács 
Ludovikát, az intézet nyugalmazott tanárát. — Megilletődötten vesz 
búcsút a nyugalomba vonuló Dóczi Imre dr. középiskolai felügyelőtől, 
aki 33 éven át igazi mestere volt az intézetnek s akinek nemcsak 
működésével, de a szívével is annyira összeforrott ez az iskola.

3. A kecskeméti leányliceum megteremtése régi gondolat és vágy 
eredménye. Az elmúlt iskolai évben harmadik esztendejét zárta le ez 
a most négyosztályú intézet, mely évről-évre fokozatosan épül ki 8 
osztályúvá. — Fenntartója a kecskeméti ref. egyház. Az intézet még 
a fejlődés, elhelyezés, felszerelés stb. nehézségeivel küzd, de az erős 
akarat, mely az intézetet létrehozta és a lankadatlan buzgalom, mellyel 
ügyeit intézik, az iskola teljes megerősödését biztosítja.

4. A miskolci leánygimnázium 1846-ban nyílt meg mint leány
nevelő intézet. 1889-ben másodrendű négyosztályos felsőbbleányiskola 
lett. 1906-ban elsőrendű hatosztályos felsőbbleányiskolává alakult, 1916- 
ban pedig leánygimnáziummá. Az eddig eltelt 84 év alatt 15.266 növen
déke volt. Fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület.

A tanári testület áll: Budapesten 12 rendes, 1 helyettes és 3 óra
adó tanárból; Debrecenben 20 rendes és 1 óraadó tanárból; Kecske
méten 3 rendes, 2 helyettes és 4 óraadó tanárból; Miskolcon 22 rendes 
és 1 helyettes tanárból.

Az osztályok száma: Budapesten 8, Debrecenben 13, Kecske
méten 4, Miskolcon 13. — Párhuzamos volt Debrecenben az I—V., 
Miskolcon az I—IV. és a VI. osztály.

Vizsgát tett (rendes- és magántanuló együttvéve): Budapesten 312, 
Debrecenben 595, Kecskeméten 82, Miskolcon 507 tanuló. A négy 
intézetben összesen 1496 tanult. Ebből az I—IV. osztályra esett Buda
pesten 183 tanuló, az intézet növendékeinek 58'65 %i-a, Debrecenben 
365 tanuló, az int. növ. 61'34 °/o-a, Kecskeméten 82 tanuló, az int.
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növ. ÍOO'OO °/(j-a, Miskolcon 332 tanuló, az int. növ. 65'48 °/u-a; össze
sen 962 tanuló, a 4 int, növ. 64'30 °/o-a. Az V—VI. osztályra esett: 
Budapesten 79 tanuló, az int. növ. 25'32 °/o-a, Debrecenben 150 tanuló, 
az int. növ. 25'21 °/o-a, Miskolcon 104 tanuló, az int. növ. 20'51 lVu-a ; 
összesen 333 tanuló, a 4 int. növ. 22'26 u/o-a. A VII—VIII. osztályra 
esett: Budapesten 50 tanuló, az int. növ. 16’03 l’/u-a, Debrecenben 80 
tanuló, az int. növ. 13'45 °/o-a, Miskolcon 71 tanuló, az int. növ. 14'01 
%-a; összesen 201 tanuló, a 4 int. növ. 13'44 °/o-a.

Vallás szerint: Budapesten ref. 181 tanuló, az int. növ. 58.01 °/°-a, 
ev. 61 tanuló, az int. növ. 19'55 °lo-a, unit. 3 tanuló, az int. növ. 0'96 
%-a, r. k. 65 tanuló, az int. növ. 20'84 “/o-a, izr. 2 tanuló, az int. növ. 
0’64 “/o-a, — Debrecenben ref. 447 tanuló, az int. növ. 75'13 "/o-a, ev. 
18 tanuló, az int. növ. 3'03 %-a, unit. 2 tanuló, az int. növ. 0'34 %-a, 
r. k, 28 tanuló, az int. növ. 4'70 %-a, gör. kát. 3 tanuló, az int. növ. 
0'50 %-a, izr. 97 tanuló, az int. növ. 16'30 %-a, — Kecskeméten ref. 
66 tanuló, az int. növ, 80'49 %-a, ev. 6 tanuló, az int. növ. 7’32 %-a, 
r. k. 3 tanuló, az int. növ. 3'66 %-a, gör. kel. 1 tanuló, az int. növ. 
1'21 %-a, izr. 6 tanuló, az int. növ. 7'32 %-a, — Miskolcon ref. 228 tanuló, 
az int. növ, 44'97 %-a, ev. 48 tanuló, az int. növ. 9'47 %-a, r.'k. 117 
tanuló, az int. növ. 23 08 "/u-a, gör. kát. 15 tanuló, az int. növ. 2'96 
%-a, izr. 99 tanuló, az int. növ. 19 52 %-a; összesen ref. 922 tanuló, 
61'63 %, ev. 133 tanuló, 8'89 %, unit. 5 tanuló, 0'33 %, r. k. 213 
tanuló, 14'24 %, gör. kát. 18 tanuló, 1'20 %, gör. kel. 1, 0'07 %, izr, 
204 tanuló, 13'64 %.

Előmenetel szerint: Budapesten jeles 66 tanuló, az int. növ. 21'15 
%-a, jó 150 tanuló, az int. növ. 48 08 %-a, elégséges 89 tanuló, az int. 
növ. 28’53 %-a, 1 tárgyból elégtelen 5 tanuló, az int. növ. 1 ‘60 %-a, 
2 tárgyból elégtelen 2 tanuló, az int. növ. 0'64 %-a, több elégtelen 0, 
— Debrecenben jeles 166 tanuló, az int. növ. 27’90 %-a, jó 197 tanuló, 
az int. növ. 33‘l i  %-a, elégséges 197 tanuló, az int. növ. 33" 11 %-a,
1 tárgyból elégtelen 18 tanuló, az int. növ. 3'02 %-a, 2 tárgyból elég
telen 12 tanuló, az int. növ. 2'02 %-a, több tárgyból elégtelen 5 tanuló, 
az int. növ. 0’84 %-a, — Kecskeméten jeles 11 tanuló, az int. növ. 
13'4l %-a, jó 27 tanuló, az int, növ. 32’93 %-a, elégséges 40 tanuló, 
az int. növ. 48’78 %-a, 1 tárgyból elégtelen 3 tanuló, az int. növ. 3’66 
%-a, 2 tárgyból elégtelen 0, több tárgyból elégtelen 1 tanuló, az int. 
növ. 1 "22 %-a, — Miskolcon jeles 72 tanuló, az int. növ. 14‘20 %-a, 
jó 180 tanuló, az int. növ. 35‘50 %-a, elégséges 217 tanuló, az int. 
növ. 42'80 %-a, 1 tárgyból elégtelen 22 tanuló, az int. növ. 4'34 "/o-a,
2 tárgyból elégtelen 13 tanuló, az int. növ. 2'57 %-a, több tárgyból 
elégtelen 3 tanuló, az int. növ. 0'59 %-a.

Átlag egy tanulóra eső mulasztott órák száma Budapesten 68'07, 
Debrecenben az adat hiányzik), Kecskeméten 59'54, Miskolcon 59'07.

Rendkívüli tárgy volt Budapesten: szabadkézi rajz a III — VII. 
osztályban (27 növ.), kézimunka az V—VII. osztályban (10 növ.), német 
társalgás az I—VII. osztályban (51 növ.), francia társalgás az I—VII. 
osztályban (50 növ.), angol nyelv (3 növ.), görög nyelv a VI—VIII.
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osztályban (11 növ.); — Debrecenben: német és francia társalgás (100 
növ.), gyorsírás (58 növ.); — Kecskeméten : szabadkézi rajz (10 növ.), 
kézimunka az I—III. osztályban, karének, tornagyakorlatok, német 
társalgás (32 növ.); — Miskolcon : szépírás (az I—II, osztályban köte
lező), kézimunka az I —III. osztályban (191 növ.), gyorsírás a IV—VIII. 
osztályban (25 növ.), képző- és iparművészeti tanfolyam (31 növ.), 
német társalgás (63 növ.), francia társalgás (55 növ.), karének.

Szertárak együttes értéke: Budapesten 15.745'39 P, Debrecenben 
62.063'55 P, Kecskeméten 220'00 P, Miskolcon 25.109‘99 P.

Könyvtárak állománya Budapesten: tanári 1300 mű 5667'84 P 
értékben, ifjúsági 1141 drb. 1779‘01 P értékben; — Debrecenben: 
tanári (az adat hiányzik), ifjúsági 1937 drb. 8377 93 P értékben ; — 
Kecskeméten: tanári 43 drb., ifjúsági 51 drb.; — Miskolcon 2097 mű 
16079'65 P értékben, ifjúsági 1488 drb. 455P75 P értékben.

Tanulmányi kirándulást mind a négy intézet rendezett. A buda
pestiek Aggtelek—Sárospatak—Széphalom—Debrecen—Hortobágyra, a 
debreceniek a Bükkbe, a kecskemétiek Budapest—Esztergom—Vise- 
grádra, a miskolciak Monok—Párád—Eger—Putnok vidékére.

Szülői értekezletet mindenütt kettőt-kettőt tartottak.
Ifjúsági önképzőkör van Budapesten, Debrecenben, Miskolcon. 

Ifjúsági Segítő Egyesület ugyanott. Biblia-kör (vallásos egyesület) mind 
a négy helyen. Cserkészcsapata van Budapestnek, Debrecennek, Mis- 
kolcnak. Ugyanott énekkar. Miskolcon zenekar is.

A volt növendékek szövetsége megalakult már Budapesten és 
Debrecenben.

A jótétemények (jutalmak) pénzbeli értéke: Budapesten 8025‘42 
P, átlagban egy tanulóra esik 25'72 P : Debrecenben 25’541‘00 P, átl. 
egy tanulóra esik 42 93 P; Kecskeméten 1482 72 P, átl. egy tanulóra 
esik 18'08 P; Miskolcon 11.053 47 P, átl. egy tanulóra esik 30 82 P.

Az érettségi vizsga magyar írásbeli tétele volt: Budapesten : Arany 
János jellemzése költészete alapján; Debrecenben: Boldogságkereső 
törekvések a XIX. század irodalmában; Miskolcon: A keresztyén hit 
megnyugtató és felemelő ereje az „Ember tragédiá“-jában.

Érettségi vizsgálatra állott Budapesten 23, Debrecenben 44, Mis
kolcon 39, összesen 106 tanuló. A vizsga eredménye: Budapesten 
(növ. sz. 23) jeles 7 (30'43), jó 8 (34'79 , elégséges 7 (30’43), 1 tárgy
ból elégtelen 1 (4’35), — Debrecenben (növ. sz. 44) jeles 10 (22'72), jó 
13 (29'55l, elégséges 17 (38'64), 1 tárgyból elégtelen 4 (9'09), — Mis
kolcon (növ. sz. 39) jeles 6 (15‘38), jó 14 (35.90), elégséges (33'34), 
1 tárgyból elégtelen 6 (15‘38); összesen (növ. sz. 106) jeles 23 (21 ‘70), 
jó 35 (33’02), elégséges 37 (34'90), 1 tárgyból elégtelen 11 (10‘38).

Mind a négy intézetünknek van internátusa is, a kecskemétinek 
még csak egy év óta. Legnagyobb a debreceni — 150 növendék be
fogadására —, ez azonban több iskolatípus tanulói részére szolgál. 
Budapest 120 tanulót tud internátusában elhelyezni, Miskolc 46-ot. 
Kecskeméten a végleges elhelyezés után lesz a szám megállapítható.

Leányközépiskoláink értesítőit lapozgatva örömmel állapítjuk meg
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belőle, hogy a három régibb intézet — Kecskemét nem közli ezt az 
adatot — alapítása óta 33489 növendéket tanított és nevelt. Ez a 
szám magában véve is fényesen igazolja leányközépiskoláink kultúr- 
munkájának súlyát és jelentőségét.

Ványi Ferenc dr.

Hazai és külföldi irodalom.
Leibniz: Újabb vizsgálódások az emberi értelemről. Fordí

totta és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Rácz Lajos sárospataki 
tanár. A gr. Vigyázó Sándor és Ferenc-vagyon jövedelmének felhasz
nálásával kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1930. 
Nagy 8 r. 632. lap.

Ez a nagy mű, a filozófia világirodalmának egyik legkiválóbb ter
méke, a híres német bölcsésznek legjelentősebb és legérettebb filozófiai 
munkája — melyet általában Nouveaux Essais néven ismerünk — mint 
az Akadémia Filozófiai Könyvtárának I. kötete jelent meg, Értékes 
gyümölcse ez azoknak a mélyreható és alapos Leibniz-tanulmányoknak, 
amelyeket a tudós fordító éveken keresztül végzett. Tanulmányainak 
eredményeképpen már jóval előbb több becses dolgozat jelent meg 
tőle Leibnizról, így pl. a nagy filozófus halála 200 éves fordulóján 
(1916) a Magyar Filozófiai Társaságban tartott nagyszabású emlék
beszéde (1. Leibniz: Értekezések. Filozófiai írók Tára XX.) s ugyanazon 
évben Leibniz Gottfried Vilmos cím alatt a Protestáns Szemlében 
közzétett értekezése, melyben Leibnizot mint vallásbölcsészt és egyház
politikust méltatta. Ebben adta elő részletesen azokat az érdekes re- 
uniós és uniós tárgyalásokat, levelezéseket és munkálatokat, amelyeket 
a protestáns Leibniz egyfelől a katolikus Spinola Kristóf és Bossuet 
Jakab püspökökkel, másfelől a protestáns Jablonski-val és Molanus- 
sal folytatott. A synthetikus és eklektikus szellemű, minden téren a 
békét és kiegyenlítést kereső Leibniznak a kér. vallásfelekezetek egye
sítését célzó törekvései akkor számos lelket megragadtak és széles 
körben nagy érdeklődést keltettek, de semminemű eredményre nem 
vezettek sem egyik, sem másik irányban.

Leibnizot a szellemi és erkölcsi élet óriási területét átfogó tehet
ségénél fogva korának minden problémája foglalkoztatta. Rácz Lajos a 
Nouveaux Essais-hez írt bevezetésben így jellemzi ezt a tüneményes 
embert: „egyfelől sokoldalú, széleskörű tudós, a legnagyobb polyhistor 
Aristoteles óta, — másfelől elsőrangú, átható szellemű gondolkozó, mély 
spekulatívelme; jogász, diplomata, történetíró, filológus, teológus, mate
matikus és természettudós egy személyben, és valamennyi téren gazdag, 
eredeti szellem, úttörő tudós és szakember, — s emellett egy önálló 
bölcseleti rendszer megalapítója." Kiváltságos szellemét és tudását 
kezünk alatti nagy műve mutatja legvilágosabban. E mű tulajdonképpen 
nem más, mint Leibniznek Locke híres művére: „An essay concerning
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human understandig“ tett megjegyzései és reflexiói. S csak halála után 
49 és kidolgozása után 61 év múlva 1765-ben adták azt ki. Elkésett 
kiadása hatását nagy mértékben gyengítette. A benne tárgyalt problémák 
akkor már a tudós világot kevésbé érdekelték, de volt egy nagy ered
ménye mégis, az t. i., hogy lényeges befolyást gyakorolt Kant filozófiai 
rendszerére.

A mü az előszón kívül négy könyvből áll, az első szól a velünk 
született eszmékről, a második az eszmékről általában, a harmadik a 
szókról, a negyedik a megismerésről, ebben érinti Leibniz röviden az 
Isten létezéséről való ismeretünket is. Nemcsak a filozófus tanulhat 
sokat e műből, hanem a teológus és filológus, sőt még a historikus is. 
Magyar nyelven való megjelenése tehát a magyar tudományra és iro
dalomra nézve kiváló fontosságú.

A fordító a műhöz csatolt bevezetésben alapos áttekintést nyújt 
Leibniz bölcseletéről, a mü keletkezéséről és vezető gondolatairól. 
Mindenben megbízható, tudós kalauz, mint amilyen hű fordító. Fordítása 
jó magyar nyelven s folyamatos, szép stílusban — még a nem szak
embernek is élvezetes és hatásos olvasmány. Hogy a keresztyén szót 
kereszténynek látjuk benne nyomtatva, ezt nem az erős református ér
zésű filozófus és teológus fordítónak, hanem, bizonyosan, a revizornak 
(Várkonyi Hildebrand szegedi egyetemi tanár) lehet tulajdonítani. Sajnos, 
a keresztyén írásmód mindjobban kiszorul; protestáns írók műveiben is 
szélűben olvassuk a keresztényt, sőt legutóbb a Protestáns Szemlében 
is takilkoztam vele, ami már legalább is gondatlanságra, vagy közönyös
ségre vall. — A Leibniz nagy műve végéhez a szövegben előforduló 
s magyarázatot igénylő személyekről és tárgyakról megfelelő s itt-ott 
részletesebb tájékoztató jegyzeteket csatolt a fordító, akinek emez 
újabb, nagyértékű, sok fáradságot és tanulmányt kívánó munkájáért a 
legteljesebb elismeréssel adózunk. S. Szabó József.

Polgári Iskolai Kis Enciklopédia. Szerkesztette Molnár János, 
az Orsz. Polgáriiskolai Tanáregyesület főtitkára. Budapest, 1930. Athe
naeum r.-t. nyomása. Nagy 8-rét. 149. lap.

Az újra éledő Magyarország feledhetetlen emlékű közoktatásügyi 
minisztere: báró Eötvös József közreműködésével alkotta meg az 1868. 
évi XXXVIII. t.-c. a 6 évfolyamúra tervezett polgári iskolát a népiskola 
és középiskola közötti hézag pótlására, hogy a középiskolai képzésre 
nem törekvő ifjúságnak a gyakorlati életre vonatkozó magasabb isme
reteket adva a nemzet zömét képező polgárságnak szellemi színvonalát 
emelje. — E nehezen fejlődő és sok küzdelmen átment polgári iskolát 
az 1927. évi XII. t.-c. újra szervezte, 4 évfolyamúvá alakította és életképe
sebbé tette. Az ily módon létrejött polgári iskolának 60 éves jubileuma alkal
mából látott napvilágot ez a könyv, mely kiváló tanügyi férfiaknak a polgári 
iskoláról szóló nyilatkozatai után közli az 1927. évi XII. t.-c. szövegét, a ma
gyar polgári iskola vázlatos történetét, a Polgáriiskolai Tanáregyesület 
fejlődését, a polgáriiskolai tanárképzésre tett intézkedéseket, a felvételi 
és tantervkiilönbözeti vizsgálatokat, a fontosabb szabályzatokat és ren
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deleteket, az illetményügyeket, közoktatásügyi hatóságokat, a Tanár- 
egyesület jóléti intézményeit. — Módszertani értekezés számba menő 
cikkek vannak benne az anvanyelv, mennyiségtan, földrajz, biológia, 
természettan, háztartástan, rajz, női kézimunka tanításáról. Tartalmas és 
komoly tanulmányozást érdemlő cikkei még: A tanár örök feladatai. 
Hivatásszeretet, emberszeretet. Újabb pedagógiai és lélektani irányok. 
Élettudomány és nevelés. Iskolaegészségügy. Tanulmányi kirándulások
nál elvek és eljárások. Csonka hazánk látnivalói. Szülői értekezletek 
jelentősége s benne a tanulóknak szállásaikon való meglátogatása. Ifjú
sági önképzőkörökről, ifjúsági könyvtárakról. Rajz-, kézimunka (slöjd)-, 
női kézimunkakiállításról. Iskolai ünnepélyekről. A film és rádió iskolai 
jelentőségéről. A polgári iskolát végzett leánytanulók gyakorlati irányú 
továbbképzéséről. Közli végül a könyv a csonka hazánkban a folyó 
1930—31. iskolai évben meglevő polgári iskolák jegyzékét, melyből én 
a következő áttekinthető táblázatos kimutatást készítettem:

Á lla m i............................ 51 fiú, 35 leány, 47 vegyes. Összesen 133 polg. isk.
K özségi................... • 40 „ 53 7 „ „ 100 „
Rom. katolikus . . .  12 „ 60 „ 2 „ „ 74
Református ..............  3 „ 8 2 „ „ 13 „ „
Ág. evang...................— „ 1 — ,. „ 1
Izraelita........................3 4 -— „ „ 7
Egyesületi és társulati 1 „ — „ 4 „ 5 „
M a g á n ...................  1 „ 3 __8  „__ 12

Összesen 111 fiú, 164 leány, 70 vegyes. Összesen 345 polg, isk.

E rövid tartalmi ismertetésből is kitűnik e munka kiváló értéke. 
Valóban úgy a szerkesztő, mint az ügynek megnyert munkatársai is 
nagy szolgálatot teltek közölt fejtegetéseikkel a nagyfontosságú pol
gári iskola további fejlődésének, melytől méltán várhatjuk magyar pol
gári társadalmunk művelődésének és életszínvonalának kívánatos emel
kedését.

Méltán nevezhető e könyv Enciklopédiának (körismének), mert 
mindazt magában foglalja, amit a polgári iskoláról nemcsak a tanügyi 
férfiaknak, hanem a gyermekeiket taníttató szülőknek, sőt minden magyar 
polgárnak tudnia szükséges. Érdemes volna e könyvet az önálló gazdál
kodást folytató polgárok között terjeszteni, hogy kedvet kapjanak az 
apjok foglalkozását folytató gyermekeikkel a polgári iskola osztályainak 
elvégeztetésére. Faragó Bálint.

Késmárki Diáktalálkozó Emlékkönyve. Szerkesztette: Krisch 
Jenő. Budapest, 1929 és Iglói Diákalbum. Szerkesztették: dr. Makra 
Z 'ltán és dr. Mohr Győző. Budapest, 1929.

Kicsivel egymásután jelent meg a két emlékkönyv, mely a Fel
vidék két messze földön híres iskolájának a hálával teli dicsőítése és 
egymásnak is méltó párja, mint ahogy a késmárki líceum és iglói gimná
zium is mindenkor versenyeztek egymással hírben és értékben.

Az előbbi a késmárki evang. líceum és az állami kereskedelmi 
iskola volt növendékei együttes találkozójának, ill. a Késmárki Diák



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 153

szövetség megalakulásának a krónikája. Részletesen ismerteti az elő
készítő munkálatokat, valamint magának az ünnepélyes találkozónak és 
az azt követő két társas kirándulásnak a lefolyását. Két önálló cikk is 
szerepel az emlékkönyvben, egy-egy kedves hangulatos közlemény Lám 
Frigyestől, ill. Nagy Márton tollából. A könyvben évfolyamok szerint 
csoportosan vannak felsorolva a két intézet volt tanulói tanáraikkal 
egyetemben. Az ízlésesen kiállított művet számos (sajnos csak részben 
kifogástalanul sikerült) kép is díszíti, melyek kisebb részben a diák- 
találkozó két kirándulásáról, illetve az ünnepélyes közgyűlésről vannak 
felvéve, nagyobb részt azonban késmárki tárgyúak.

Az egész munkán végigvonul, minden sorából kicsendül, a Kés
márk iránt érzett rajongó szeretet. Bizonyára sok, Késmárkon iskolázott 
volt diáknak elfátyolosodik a szeme, ha kezébe kerül ez a könyv, 
mely valamennyiöjüknek kedves emléke lesz, melyet lapozgatni oly jól 
esik, ha mélabús hangulatba ringat is ; hiszen a tovatűnt, a jelennél 
százszorta szebb múlt susog soraiból felé, egy meleg, aranyos kuruc 
kisvárosnak minden bűbájos romantikája. Krisch Jenő keresk. isk. igaz
gató, az emlékkönyv agilis szerkesztője, igazi cipszer rendszerességgel 
és alapossággal dolgozta fel és helyezte el a műben a rendelkezésére 
álló -anyagot.

Az iglói evang. gimnáziumnak mélységes hatóereje — tanárainak 
hivatoltsága — az iskolához fűződő diákélet legendás híre mellett tesz 
hitvallást a másik emlékkönyv, egy vaskos kötetnyi megemlékezés, 
melynek még megjelenési körülményei is szokatlanok, hiszen egyetlen 
osztály találkozóra összegyűlt tagjai azok, akik lelki szükségletüknek 
érezték, hogy mindazt a felejthetetlenül szépet, amit annyi éven át ab
ban a kis felvidéki városkában átéltek, írásban örökítsék meg.

A terjedelmes művet, melyben 63 kisebb-nagyobb közlemény 
foglal helyet, nem lehet meghatottság nélkül elolvasni. A volt tanárok 
iránti mélyen gyökerező tisztelet, az iskola iránti odaadó szeretet jellem
zik és át meg át szövi az egymás iránti baráti ragaszkodásnak 
olyan foka, mely csakis abban a légkörben születhetett meg, melyet 
Igló és iskolája teremtett maga körül. Egy darab kultúrhistória ez a 
könyv, melyben a magyar iskolák múltjának képe van nagy ele
venséggel és kifejező erővel megrögzítve, s melyet mindörökre megölt 
1918. Elolvasása felemel és egyszersmind elszomorít, még mélyebbé 
teszi a vágyat a múlt után, az elkeseredett tenniakarást egy szebb jövő 
előkészítésére.

A cikkek felölelnek mindent, ami csak kapcsolatban állott a 
régi Igló diákvilágával. A kamarai és kamarán-, vagy inkább ískolán- 
kívüli többé-kevésbé rejtett, huncutságokkal teli diákélet épúgy helyet 
talál a műben, mint az iskola, a volt tanárok arcképekkel közölt élet
rajza, az ö nevelő munkájuknak hálával teli méltatása, a szép iglói 
kislányok a „Tanzkránzchen“-nel és a korzóval. A közlemények sorát 
Igló története vezeti be Bruckner Győző avatott tollából. A számtalan 
cikk közölt egyet sem találunk olyat, mely meg ne ragadná figyelmünket 
valami kedvességgel, mindegyikök egy-egy mozaikkövecske, mely egy
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séges egésszé forrasztva színdús és meleg képet mutat az iglói 
diákok életéről. Nagy többségüket maguk a volt osztálytársak írták, 
akiknek arcképe az egyes cikkeknél külön-külön is megtalálható. 
Néhány iglói tárgyú ábra is hozzájárul az emlékkönyv jólszerkesztett- 
ségének az öregbítéséhez.

A szerkesztők, illetve szerzők díszes emléket állítottak mun
kájukkal alma materüknek, és az iglói gimnázium, valamint az iskola 
tanárainak a hírét emeli ez a kötet, melyben 30 esztendő távla
tából is nagy-nagy ragaszkodással öleli körül őket a volt növendékek 
hálája. Dr. Szelényi Gusztáv.

Kelemen Ferenc: Gárdonyi nevelői személyisége „Az én 
falum“ tükrében. Makó, 1929. 58. oldal. Ara 2’50 pengő.

A szerző, mint Gárdonyi egyik lelkes híve, a nagy művészt, mint 
eszményképet állítja jelen művében a néptanítók elé, hogy Gárdonyi 
nyomán ne csak oktatók, de nevelők is legyenek.

A kis mű voltaképpen Gárdonyi: „Az én falum“ című novellás 
kötetének kommentárja abból a szemszögből, hogy milyennek kell az 
igazi néptanítónak lenni. A nagy magyar genie rövid néptanítóskodá
sának emlékeiből csak ezt az egyetlen művét alkotta a „Kezdő 
tanítónak“ című két strófáján kívül, de ezt „Az én falumat“ azután 
méltán nevezi a Gárdonyi irodalom egyik legújabb s legnagyobb isme
rője : Futó Jenő, a magyar néptanító valóságos kánonának. Valóban az 
is, De a „Gárdonyi nevelői személyisége“ sokat ígérő cím alatt inkább 
erről kellett volna írni a szerzőnek, sem mint „Az én falumat“ méltatni, 
mert értekezése főcímének tárgya így szétfolyóvá vált.

Gárdonyi abban valóban örök mintaképe a falusi néptanítónak, 
hogy szerette a falut mindenestől, holott a múlt század nyolcvanas 
éveiben sokkal több visszataszító jelenség nyugtalaníthatta a falun, mint 
a mai falun a mai tanítót. Derűs, harmonikus életszemléletével a leg
eldugottabb dunántúli falun is meglátta az élet kicsiny dolgaiban a 
nagyot, a szépet, az örökkévalót. Szerette a gyermeket, a parasztot, 
az egyszerű, falusi életkörülményeket. A várossal való kacérkodás, az 
úgyvélt be nem érkezett ember nagyhangú, öntelt dicsekedése. folytonos 
elégedetlensége s ennek folytán az iszákosságba vagy kötelességmulasz
tásokba menekülés helyett: a szeretet adja nevelői személyiségének 
rúgóját és azt a pedagógiai alaphangot, hogy falun a tanító a legnagyobb 
ember, -mert ő ad a legtöbbet és nem ő vár és kap a legtöbbet.

Van azonban Gárdonyi nevelői személyiségének egy másik deter
minánsa is, amely már sok vitára adhat alkalmat. Ha ugyan Gárdonyit 
nem mint íróművészt, hanem mint nevelői személyiséget vizsgáljuk, 
akkor behatóan vizsgálnunk kell az ő egyetemes, vallásos világnézetét 
is, mert enélkül éppen keresztyéni talajon nevelői személyiség nem 
létezik. A szerző is tudja ezt s Gárdonyi antropomorfizáló készségét semmi
esetre sem tartja olyannak, mint ami nevelői célokat szolgálhatna. Ügy 
látszik azonban, hogy a szerző előtt nem állott elég világosan, hogy Gár
donyi a teljes ateismusból a teozófia felé fordult, teozófus volt. Innen
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van, hogy minden létezőt a lélek folytonos reinkarnálódásának (palin
genesis) tart Gárdonyi és tagadja a szabad akaratot és nem ismeri 
Krisztusban lett váltságunkat. Ez a buddhista, panteista, teozófikus 
világszemlélet bizonyára nem a keresztyén és református néptanító 
ideálja, de viszont e világ minden dolgában Isten teremtő és fenntartó 
Szent Lelkének boldog szemlélése támaszthatja azt a szeretetet Isten 
minden teremtménye iránt, ami Gárdonyit is mintatanítóvá emeli.

„Az én falum" nem hiányozhatik egyetlen néptanító asztaláról 
sem és Gárdonyi e nevezetes művének átélésére jelen mű is jó 
szolgálatokat tehet. Tóth Dezső.

Spanuth—Scherwatzky: Religion und Leben. Arbeitsbuch für 
evang. Religionsunterricht. I. Band: Grundschulteil, Göttingen. 1929. 
112 oldal. Ára: M. 1'40. — II. Band: Volksschulteil. Göttingen. 1930. 
304 oldal. Á ra : M. 3’60.

A külföldi példa nem arra való, hogy lemásoljuk, hanem, hogy 
belőle a mi viszonyainknak mind a pozitívumát, mind a negatívumát 
meglássuk, elhagyjuk vagy megvalósítsuk. Ilyen szempontból szükséges 
felfigyelnünk a külföldi népiskolai tankönyv-irodalom újdonságaira is. 
Már pedig ez a mű valóságos remeke még német viszonyok között is 
a legmodernebb valláspedagógiai elvek gyakorlati megvalósításának, 
érdemes hát vele megismerkedni.

A mű vallástani olvasókönyv a nyolcosztályú elemi népiskolai 
növendékek számára, még pedig az első kötet az I—IV. és a második 
kötet az V—VIII. osztályok részére. Benne az anyag elrendezésének a 
sémája a következő: aj bibliai történetek; b) egyháztörténelem; c) 
helyi egyházak története; d) a mai egyházi élet; e) a mindennapi 
élettel kapcsolatos bibliai mondások gyűjteménye biblische Lebensworte); 
f) vallásos költészet (versek, imák, énekek, közmondások); és g) az 
élet legkülönbözőbb változásainak vallásos szemlélete (Lebenskunde). 
Már ebből is láthatjuk, hogy a mű célja nemcsak címében, de minden 
egyes betűjében, szavában a vallásos szabályok legszorosabb kapcsolatba 
hozása az élettel, a növendékek vallásos szemkörét megteremteni és 
kitágítani mindennapi életének vallásos szemléletére és azon túl is el, 
egész az örökkévalóság határáig.

Nincs benne semmi abstrakció vagy puszta érzelmi hatásokra 
útazó célzatosság vagy az anyag előadásában Isten beszédének feles
leges magyarázata, mely oly sokszor pleonasmusba vész, hanem az 
egész mű összeállítása, stílusa túl a Kabisch—Tögel irányán is, a Pfen
nigsdorf által feltárt legújabb vallás- és gyermekpszichológiai elvek 
mesteri megvalósítása. — A bibliai történetek előadása, csoportosítása 
szigorúan christocentrikus és a történeti fejlődés bemutatása maradék 
nélküli egységes képben, úgyhogy az eseményeknek, Mózes, a nagy 
próféták, az apostolok életének szükségképpenisége kitűnjék, de minde
nek előtt Jézus Krisztus eljövetele, annak kényszerű volta, minden 
idők természetes folyományaként váljék nyilvánvalóvá a gyermek előtt. 
Szigorúan biblikus nyelven, szinte szóról-szóra idézve, a legszükségesebb
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kortörténeti viszonyok rövid megjegyzésével, mindenik vallásos szemé
lyiség a maga korába van beállítva és életük, magának egész Izraelnek 
sorsváltozásai úgy előadva, hogy azok belső lelki rugói nyilvánvalókká 
legyenek, hogy így a gyermek a maga örök „miért" kérdésére a leg
világosabb feleletet kaphassa meg. Mindez a lélektani szempontoknak 
megfelelőleg, az alsó négy osztály számára a bibliai ősidők mondaszerű 
történetében és Jézus csodás cselekedeteiben van előadva, mig az 
V—VIII. osztálynak szánt kötetben Mózestől kezdve egységes 
történeti képben és Jézusnak s ellenségeinek beszédeiben, nagyobb
részt Márk szerint, de a bibliai helyeknek mindenütt pontos feljegy
zésével. A második kötet külön fejezetben tárgyalja magát a Bibliát, 
iskolapéldáját adva annak, hogy a legmodernebb, sőt legmerészebb ide
vonatkozó tudományos kutatásokat is hogyan lehet és kell értékesíteni 
a nép gyermekei számára. Mint az egész művön, a bibliai földrajz 
előadásán is végig vonul a „Religion und Leben“ nagy elve. A föld
rajzi száraz definíciók helyett utaztató módszerrel közli Palesztina régi 
és mai földrajzát, a Genezáret-tó vidékéről pedig egyenesen egy ott 
járt utazó eredeti naplóját adja, egyszerű olvasmánynak is rendkívül 
érdekfeszítő módon.

A második főrész az egyháztörténelmi anyag közlése. Itt is ugyan
azon elvek érvényesülnek, mint a bibliai történetek taglalásánál. Itt 
ugyan már nem összefüggő, egységes egyháztörténetet ad a mű, hanem 
történeti sorrendben egymás mellé sorakoztatott képeket nyújt minden 
korból, legbensőségesebben a cselekedetek könyvével kapcsolatos részt, 
egészen a bibliai történetekkel azonos módon és a Luther életrajzát, 
korabeli feljegyzések vagy szaktudósok könnyed, magávalragadó, szinte 
regényes stílusában. Az alsóbb négy osztály számára itt is a mondái, 
legendás rész a túlnyomó, a felsőbb négy osztály kötetében pedig az 
oknyomozó, belső, lelki szükségképpeniséget kidomborító történelem. 
Ennél a résznél jellemző a középkori vallási élet jelenségeinek teljes 
méltánylása, a középkori egyház alapvonásainak, a szerzetesség, assisi 
szent Ferenc életeszményének bőséges taglalása, de különösen az ős
germánok, frankok megtérésének odaadó, lelkes tárgyalása, aminthogy 
általában az apologetikus, felekezetieskedő vonás legsoványabb az egész 
műben. Mindebből valósággal árad a nagy germán faji öntudat és fele
kezeti felsőbbség fölénye, valamint kitűnik, hogy nyugaton, a néme
teknél nem maradt annyi gyászos emlék a szívekben a régi 
katolikum iránt, sem visszamenőleg, sem napjainkban, mint — nálunk, 
így ami egy magyar református előtt feltűnő, a németeknél természetes. 
— Az egyháztörténelmi rész — melynek utolsó harmadát a bel- és 
külmisszió történetéből vett képek alkotják — napjaink történetével 
ér véget (az 1919-es időkben a Keleti-tengeri német tartományokban 
lefolyt bolsevista keresztyén üldözésekről), hogy a nagy gonddal, több
nyire egykorú krónikák, önéletrajzok, vagy szakemberek eredeti köz
léseiből összeállított és csoportosított történelmi képeket egészen el 
napjainkig, egybefűzze az evangélium örökérvényüségének szemlélhetése.

Az egyháztörténelmi résszel kapcsolatban külön kiemelendő az,
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hogy e mű alcíme szerint is : Heimatausgabe für niedersächsische Volks
schulen s így lényeges részét nemcsak általában a német vallási múlt 
tárgyalása teszi, hanem különösen a hannoverai Zandeskirche területén 
levő nagyobb helyi egyházak története s jelen bel- és külmissziói éle
tének részletes (grafikonok stb.) leírása. így a szellemi szintájánál fogva 
szűkebb látkörü népiskolai növendék közvetlenül szemlélheti a „Reli
gion und Leben“-t a maga egyházközsége múltjában, jelenében !

Végül külön fejezetben kellene beszámolnom az „Áus der deutschen 
frommen Dichtung", a „Biblische Lebensworte“, a „Lebenskunde" 
című fejezetekről, de most csak annyit, hogy az egész műben abstrak- 
ció csupán annyi, hogy az I—IV. osztályosok kötetének legulolsó feje
zete a Tízparancsolatot és Luther Kis Kátéjának második főrészét közli 
minden további nélkül, — az V—VIII. osztályosok kötete pedig Luther 
Kis Kátéját szintén minden hozzátevés, vagy magyarázás nélkül. Való
ban, mire a növendékek e kötetek végére jutnak, nincs szükségük sem 
a Tízparancsolat, sem a Kis Káté különösebb „magyarázatára".

Egészen külön ismertetést érdemelnének valláspedagógiai és mű
történeti szempontból is a 416 oldalas műben közölt 78 szövegközti 
kép és a 26 egész oldalas finom, fényezett táblákon adott reprodukciók, 
a Dürer, Michelangelo, Rembrandt, Uhde, Thoma, Scháffer, Richter, 
Holbein illusztrációk! Valamint az egész vászon kötésű könyv külső 
kiállításának dicséretére nincs rászorulva a német nyomdaipar.

Tartalmában elsőhelyen az akaratra hatni szándékozó, szigorúan 
lélektani szempontok, stílusában a legelevenebb szemléltetés: az egyes 
vallási tények átélőinek eredeti írásaiból merítve, Rembrandt stb. il
lusztrációk . . . , Heimatausgabe . . . .  Religion und Leben . . . .  vájjon 
mikor számolhatunk be egy ilyen népiskolai tankönyvről a — magyar 
református egyházban is ?

(Mezőtúr) Tóth Dezső.

Pädagogisches Lexikon. Herausg. von H. Schwartz. 4 kötet. 
Bielefeld und Leipzig 1928—30. Velhagen und Klasing kiadása. Ára 
nincs megjelölve.

E nagyértékű és tudományú lexikon a német evang. Pádag. Tár
saság közreműködésével jelent meg és minden felekezeti egyoldalúság 
vagy polemika teljes mellőzésével határozott evang. keresztyén élet- és 
világfelfogást hirdet. Feldolgozóinak neve tanúbizonyságul szolgál a 
lexikon tudományos értéke és teljesen megbízható pedagógiai tapasz
talata mellett. Előkelő nevek az újabb evang. pedagógiai irodalomban 
Palmer, Baumgarten, Rauscher, Knohe, Litt stb. Tudományos érdekeit 
szolgálja Németországban Wassner „Leitschrift für evang. Pädagogik“ 
című folyóirata 1926 óta.

Ma már tapasztalati tény, hogy a nevelés művészi munkája nem
csak a hivatásos nevelő, hanem minden felelősséget érző müveit em
bernek tiszte és feladata. Ma hasonló helyzetben vagyunk, mint a nagy 
német bölcselő Fichte, aki a maga idejében a német jövőnek hatalmas 
problémáját a nevelés feladatában látta, amelyhez, mint a politikában
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is, nemcsak meleg szív, hanem alapos szakképzettség és tiszta célkitűzés 
szükséges. Nálunk az irodalomban ennek a nemzetnevelő és egyház
építő nagy keresztyén gondolatnak Fináczy, Weszely, Kornis s a mi 
Imre Sándorunk és Szelényi Ödönünk a szószólója.

E gyakorlati célkitűzés mellett német pedagógiai lexikonunk is 
bölcsen mellőz minden historizáló egyoldalúságot. Amint egyrészt be
vezet p. o. egy Comenius Ámos lelki és pedagógiai műhelyébe, úgy 
másrészt alaposan tájékoztat a kísérleti pszichológia, földtani munka
oktatás, vagy a szorosabb értelemben vett nevelés újabb kérdései és 
feladatai felől. Mellőzi a lexikonok száraz stíljét és valódi élvezetet 
nyújt az egyes cikkek életeleven fejtegetése. Különösen tanulságos és 
érdekfeszítő egész kultúréletünknek szellemi alátámasztására való törek
vése s a filozófia és a pädagogika határkérdéseinek figyelembevé
tele. Példák reá a következő kísebb-nagyobb cikkek: abstractio, af- 
fektus, analízis és szintézis, anthropozófia, esztétikai nevelés, autonómia 
és heteronómia, Bergson, művelés, karakterológia, Comte, darvinizmus, 
dedukció és indukció, deizmus, gondolkozás, Descartes, determiniz
mus, dialektika, Dilthey, egoizmus és altruizmus, empirizmus, entelechia, 
etika, stb., stb. Különösen szép cikk Bruhn tájékoztató cikke: Eucken 
Rudolf pedagógiai jelentőségéről.

Kötetrcl-kötetre biztosabb és biztosabb kalauzul szolgál a mi 
lexikonunk mai pedagógiai helyzetünk folyton növekvő bizonytalansá
gában és sokágú széttagoltságában. Az arany középutat követi a mai 
bizonytalan érzések és tanácstalanságok labirintusában. Határozott cél
irányt követ minden színtelenség és jellemgyengeség bölcs mellőzé
sével és elkerülésével, Az egyes közlemények tájékoztatnak bennünket 
a pedagógia mai főbb problémái felől, mely antihistorizáló és praktikus 
eljárás csakis határozottan egységes élet- és vílágfelfogási alapon lehet
séges. De ez a határozott világnézeti, evang, keresztyén alap oly szabad 
és széleskörű, hogy szükebbkörü jobb- vagy baloldali irányzat köve
téséről szó sem lehet, S ez bizonyára a határozott filozófiai megalapo
zással is függ össze, mely nemkevésbé előnyös oldala e pedagógiai 
lexikonnak. Mert minden nevelési munka ily filozófiai fundamentum 
nélkül, vagyis minden ú. n. „tiszta prakszis“, szükségszerűleg pedagógiai 
mesterségre vezet. Ilyen munkánál az építész szerepét a pallér vagy a 
kőműves veszi át. Elmélet és gyakorlat a pedagógia világában is köl
csönösen kívánják és feltételezik egymást. Az egyiknek a másik rová
sára való előnyben részesítése hatástalanná válik. Lexikonunknál mele
gen üdvözölnünk kell a bölcseleti teóriának a nevelő-oktatási prakszissal 
való egyesítését, szinte egymásba való fonását.

A lexikonok egy új típusával van itt dolgunk, mely teljesen 
korunk égető szükségleteinek kielégítésére készült. A korábbi idők 
cédulakatalógus rendszeréből s az életrajzok halmazából biztos vezér 
lett a problémák életeleven fejtegetésében. Legalább a műre, mint 
egészre, és nem éppen az egyes közleményekre, főleg az egységes 
vezérgondolatra és annak gyakorlati megvalósítására vonatkozik a mi 
elismerő megjegyzésünk és kritikai megállapításunk.



Főbb munkatársai között szerepelnek: Bruhn, Delekat, Cordier, 
Eberhard, Franke V., Ilberg, Leser, Nebe, Prüfer, Schuster, Sprengel, 
Stählin, Titius, Weiner, Wobbermin, Wundt és mások.

A pedagógiai problémák aktualitását a következő témák igazolják : 
Fiú, női felsőiskola, a jelen pádagogikája, konkordátum, kultúra és 
nevelés, élettudomány, a kisebbségi érzés, moráloktatás, idegesség, 
filoz. propaedeutika, az akarat és cselekvőség iskolája (amerikai formá
jában nálunk ismertette Kornis Gy.), pszichoanalízis stb.

A részben nagyon részletes, sőt kimerítő filozófiai cikkek közül 
említendők: hedonizmus, Hegel, Herbart, historizmus, individualitás, 
intelligencia, intuíció, kriticizmus, életbölcselet, misztika, pszichologiz- 
mus és logicizmus, racionalizmus és irracionalizmus.

Gyakorlatiig is nagyon beválik ez a mi lexikonunk, amelynek 
minden sora csupa pedagógia, higiéna és tárgyiasság, s amely Eucken 
szellemében híven és biztosan halad a szellem és élet ma szükségessé 
vált új egyesítésének útján. Több szellem és lélek, és ami fő : több és 
cselekvőbb szeretet kell mai elárvult világunknak!

(Budapest) Dr. Szlávik Mátyás.

Külföldi lapszemle.
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A  Revue Universitaire 1930. évfolyamából.
2. sz. Touret német nyug. tanár a porosz középiskolák reformját 

ismerteti. 1924 óta négyféle iskola működik, úgymond, a németeknél: 
1. az ókori nyelvek gimnáziuma; 2. a modern nyelvek líceuma; 3. a 
felső gyakorlati iskola; 4. a felső német iskola. Mindenik elé tűzött 
közös cél, röviden, velősen kifejezve: „német férfiak nevelése." Főtár
gyuk, a középfokú oktatás tengelye: a német nyelv és irodalom, a 
németnyelvű műveltség, Az első csoportban főszerepet visz a latin, 
görög, másodikban főhely jut a francia és angol nyelvnek, a harmadik 
a szorosabb értelemben vett tudományokat (mennyiségtan, természettan, 
vegytan stb.) ápolja különös gonddal, a negyedik a történelmet és pol
gári művelődést szorgalmazza.

Az új iskolaszervezet lényegesebb jellemvonásai jórészt a reformot 
megelőző időkből valók, hagyományszerűek; a többi, újítás benne.

A régi világban 3 szak közül volt módja választani a jelöltnek. 
A „professor principal", mondjuk : osztálytanár, eszerint egy osztályban 
taníthatott: németet, franciát és angolt, vagy vallást, történelmet, német 
nyelvet. Itt tehát szaktanári intézmény tulajdonkép nincs.

A hittan fontosságát mind a négyfajta iskola hangsúlyozza, vala
mint a nevelést is nagyon kiemeli mindig a tanítás mellett, mégpedig az 
erkölcsi és keresztyén nevelést. A vallást, meg kell adni, szabadelvű 
alapon tanítják, fontoskodó tudálékosság, száraz, lelketlen dogmatizmus 
nélkül, a keresztyén főbb erkölcsi életszabályok elsajátíttatására irányuló 
figyelemmel.
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A tanároktól alkalmazott módszer szintén régibb keletű 1924-nél. 
Jellemzi az emlékezőtehetség háttérbe szorítása, az indukció, amely, ha 
csak szerét ejtheti, konkrét megfigyelésből indul ki és a szabály vagy 
törvény elvont megfogalmazásával végzi; a dogmatikus hang, modor 
kiküszöbölése, de ami a régi, elavult tanoktól legjobban megkülönböz
teti s az újság, a modern haladás jegyét üti rá az, hogy bö részt juttat 
a növendéknek az oktatás munkájából; a tanuló tanító lesz bizonyos 
fokig, önmagát tanulja tanítani, miközben a tanár csak vezeti, irányítja 
kezdeményeit és szabályozza vitáit, oszlatja kétségeit.

Ezek után érdemes meghallani: mik az újítások. Nem az általános 
és emberi műveltség az elérendő eszmény, mint hajdanta, hanem sokkal 
egyszerűbb és kézzelfoghatóbb valami: német férfiak képzése. Refor
mátoraikat főkép pedagógiai és hasznossági szempontok vezérelték. Ki
tűzött végcél mind a négyfajta iskolában : az egyéni munkásságnak a 
modern életviszonyokhoz, a jelen életformákhoz való minél teljesebb 
alkalmazkodása, az eddig csak álmodott, de most egyszer már meg
valósult igazi életre nevelés.

Különben, ha sikeres akar lenni, mindennemű oktatás az egymás 
mellé rendeltség elvét tartozik szigorúan követni (Koncentration), ami 
egyértelmű az „érdekközpontok" alkotásával, amikor az egyes tan
tárgyakat a közös, a gondosan kiemelt rokonvonások s kapcsolatok 
szálai fűzik össze és tartják egymásra ható, egymást támogató szoros 
egységben (Querverbindungen).

Eredeti, újszerű maga az a módszer, amely ezt az egységet létre
hozza és a tantervek mozaik elemeit rendezett, tiszta, világos képpé 
alakítja. E művészetnek, sajátos és nyelvünkön könnyen vissza nem 
adható szóval: Kulturkunde a neve. Mert ez nem egészen egy a 
„műveltségtörténet“-te l; inkább „a modern művelődések jellemvonásai
nak módszeres és amennyire csak lehet, közvetlen tanulságos kifejtése." 
A „Kulturkunde" lényege, célja: a modern nagy nemzetek erkölcsi, 
esztétikai, értelmi állapotáról eleven, hű képet rajzolni a növendék elibe. 
Jegyezzük meg jól: világért sem külön tantárgy; dogmatikus, elméleti 
alakot sem ölt magára; inkább minden tárgyat áthat, megszűr vigyázva 
az oda nem való tisztátalan elemektől, a száraz, élettelen, henye moz
zanatoktól ; mindeník tárgy hozzá igazodik, a vele érintkezéstől nyer 
eleven, tápláló értéket, általa lesz igazi szJlemtáplálékká, válik, mint 
szoktuk találóan mondani, „vérré", lesz második természetté, nemesül 
át szép tettekké, jó cselekedetekké, egyszóval érik meg hasznos életté. 
S ilyen csuda- áthasonulásra különösen hajlók : az irodalom, a történelem, 
az élőnyelvek, a földrajz, röviden : az emberiesebb tudományok (hu- 
maniora) „Kvintessenciáia".

A tanároknak, módszer, tananyag kiválogatás dolgában lehető nagy 
szabadságot enged. A „programm maximum és programm minimum" 
megállapítása egészen tőlük függ, a magyarázandó írókat is tetszés 
szerint választják. A tanulók sem maradnak el e tekintetben. A „cse
lekvő módszer" az egész vonalon érvényesül, nemcsak tanulmányi 
kérdésekben, amit könnyen megértenénk, hanem az osztálynak, ennek
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a kis társas csoportnak a vezetése körül is ; továbbá szabadon alakítnak 
autonóm jogokkal felruházott deák-társulatokat. Az idők szele érzik itt, 
a visszaütő, megtorló szellemé, a függetlenség után szomjazó modern 
ifjak tüntető tiltakozása a rég nyakukon ülő hagyományos pedagógiai 
„drill" ellen.

A Kulturkunde-vel egyidőben a művészettörténelem is meghono
sodott a német középiskolákban; ez sem ám elméleti dogmatikus jel
leggel ; jobbadán csak szemlélődés, áttekintés a művészetek térés 
mezején (Kunstbetrachtungen).

Az élő és holt nyelvek tanítása körül a fonetika teljes polgárjogot 
nyert — azzal a szigorú megszorítással, hogy mint a nyelvtan, csak 
eszköz szerepét viszi.

A legújabb találmányok: a rádió, beszélőgép, mozgóképszínház, 
szintén becses kisegítők a tanításban s biztosítékai a jobb eredménynek.

Az új reform, gondolhatjuk, csak sok nehézség és tiltakozás közt 
tudott magának utat törni; még így sem lett általános. Elfogadták, ke
resztülvitték : Szászország, Thüringia, Baden; míg Bajorország a régi 
rendszernél maradt.

A klasszikus műveltség sorsáról Németországban címen értekezik 
I. Maly (Revue Un. 3. sz.). A háború visszahatásakép, a klasszikus 
műveltséget elavult hagyomány gyanánt, a modern haladás akadályainak 
kezdték tekinteni sokan; mindamellett azt is be kellett csakhamar lát- 
niok, hogy a technikai és anyagi előmenetel egyrészt, az értelmi, erkölcsi 
fejlődés másrészt, két külön dolog. Az emberi haladás helyes megítélése 
azonban, úgy gondolják némelyek, egyáltalán nem jogosít fel azért a 
klasszikus tanulmányok érdekében legutóbb megindított heves mozga
lomra. Ellenkezőleg, a mai műveltségünk ellen folyó hadjáratban, sze
rintük, éppen a klasszicizmus a főbűnös, a sok mindenféle humani- 
órával évszázadok óta tartó táptáltatásunk, elteltségünk — a hibás. 
Azok megalapozói a mai kultúrának, amellyel annyira elégedetlenek 
vagyunk, azok hozták ezt létre, pallérozták, alakították, öntöttek bele lel
ket, szellemet, s ennek csődje most voltakép azok alkonyát, bukását jelenti.

Szerencsére, a technikai vívmányok rajongóival, a nevelés el- 
gépiesítőivel szemben nagytekintélyű férfiak foglaltak állást. Védő 
bástyájuk, harcterük, ahol igazukat keményen víjják, vitatják, — a „Gesell
schaft für classische Kultur“ c. Wilamovitz—Möllendorf szellemében 
működő társaság., Tagjai jobbára fiatalok, pozitív irányt követők, a 
klasszikus műveltséget a mi időnk valószerű szükségleteihez akarják 
módosítani, átformálni és az „új humanizmus i“ megteremteni.

Ennek az új irányzatnak, állítják, semmi közössége a hitelét vesz
tett, megkopott humanizmussal, amely az antik régiségekben csupán 
elmosódott erkölcsi, főkép pedig kiszínlelenedett esztétikai leckéket 
látott és láttatott. Valamint tudálékos, erőltetett népszerűsködésről sem 
lesz szó többet. Hanem a klasszikus műveltségnek hagyományszerűen 
kialakult fogalmát, úgyszinte a sok méltatlan félreértéstől megcsúfolt 
századokat figyelmen kívül hagyván, ez az újfajta tudományos 
humanizmus arra törekszik mindenáron, hogy az egyes tudományágak
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elmélyedő s párhuzamosan haladó művelése által az ókornak megannyi 
színben tükrödző képét lelkiismeretesen tisztázza és híven adja vissza.

Ez a humanizmus, sietnek a bajnokai megjegyezni, más valami, 
mint az ekkorig tanított „eruditio“ : Németország pl. a 19. században 
nagyon tanult (erudíta) volt és mégsem elég humanista. A klasszikus 
tanulmányok ez új védői, mikor az antik gondolat velejét, erejét ku
tatják, főkép Görögországra irányított tekintettel, ugyanakkor az európai 
művelődés eredetét kutatják, azt az ősrégi, szilárd alapot, amely lehe
tővé teszi, hogy annak eredetisége, hatalma, sőt az élete tovább is 
megmaradhasson. Ezért remélik, hogy magát a tiszta tudományt is 
sikerül talán megeleveníteniök, amikor nemes hivatására emlékeztetik, 
amikor azt a specialistáskodás szűk útvesztőibe sülyedni, elveszni nem 
engedik. Ez elszánt újítók végcélja: egyéniségeket, személyi öntudatokat 
formálni, majd a tömegnek, az összességében vett nemzetnek az egyé
niségét kialakítani.

Az angol és francia tanulókról sok érdekes mondanivalója van 
Ayrault francia tanárnak, aki évekig élt angol földön s bő alkalma volt 
megfigyelni, összehasonlítani mindkét ifjúságot. Az angol növendék, mint 
meleg elismerés hangján közli a Revue 4. számában, rendkívül rokon
szenves, szeretetreméltó és tanulékony. Nagy hibája az elfogultság, 
félénk, ijedős természet, amely nem engedi, hogy fesztelenül odaadó, 
megnyerőén bizalmas, közlékeny legyen s a hozzá intézett kérdésre 
elfogulatlanul, gyorsan feleljen, amikor nem biztos a dolgában. Míg a 
francia ifjú könnyen esik hajlamánál fogva az ellenkező hibába, amely
nek annyi változata, színe van, hogy közbenjárónk egy kis nemzeti el
fogultságból, jobbnak látja átsiklani hosszú sorozatukon. Legyen az ol
vasó résen, s ha kiváncsi, az ellentétes tutajdonságokat rajzoltassa ki 
a maga képzeletével.

Az angol diák híven, pontosan végzi munkáját, de legtöbbször 
teljes odaadás, sebes tűz nélkül. Ritkán kezdeményez magától, inkább 
indításra vár, személyisége kissé rejtett, „begombolkozott“ — mondanék 
mi, ki kell elébb szép szóval, biztatással, sokszor kérleléssel fejteni, 
megnyitni, a szunnyadó képességeket felkölteni, nekilendíteni. Az írás
beli dolgozatját nem állítja ki csinosan, nincs érzéke, türelme hozzá 
még a jó tanulónak sem. Az ember szinte hajlandó hanyagságot sejteni 
a csúnya külső alatt, holott náluk, maga a tanár sem igen sokra be
csüli a tetszetős formát. Fogalmazványt a növendékek ritkán készítenek, 
egyenest füzetükbe írják tisztázatul. A tanárok azt sem bánják. Talán 
„az idő pénz“-féle üzleti jelszó lebeg szemük előtt. A franciák annál 
gondosabbak, követelőbbek, szinte túlzók e tekintetben.

A franciáknál sem mindennapi jelenség ugyan, vallja meg elfogu
latlan őszinteséggel tolmácsunk, az odaadó, igazi munkaszeretet; az 
angoloknál még ritkább. Az angol fiú sokkal jobban érdeklődik a 
hasznos tudományok, gyakorlati kérdések, technikai vívmányok, társa
dalmi, gazdasági problémák, életrejtélyek, mint elvont, tisztán elméleti 
jellegű fejtegetések, könyvleckék iránt. Az „abstractiohoz“, amiben a 
német tündököl, szép kevés az érzéke, immel-ámmal végzi, ha már



PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 163

egyáltalán ki nem kerülheti. Az általános természetű vita, amibe nagy- 
nehezen beleerőltetik, mint a hinár karjaiból menekült hajó, — csak
hamar a konkrét esetek, az egyes példák, a különös történetek, más
szóval az élet folyóvízére siklik ki. Ezért sokan sajnálják, hogy a 
bölcsészet, sőt még a propedeutika sem szerepel a tantervűkben, nem 
úgy, mint a franciáknál, akik, lehet mondani, a körülményekhez képest 
elég alapos beavatást nyernek e téren. Nyelvük, irodalmuk, közgondol
kozásuk, beszédjük innnen nyeri a maga sajátságos faji vonását, innen 
sokszor csodált és irigyelt eredetiségét, me kapó színét, csínját (a német 
ezt Eigenart-nak hívja).

Az an0olok a sportnak rendkívüli fontosságot tulajdonítanak, sőt 
határozottan túlságba viszik s többre becsülik a komoly iskolai 
tanulmányoknál. Akárhány szülő büszkébb a fia sporteredményeire, mint 
a rendes tantárgyakban tanúsított előhaladásra. A „praefectusok“, bár
mily különösnek tetszik idegenek előtt, atlétikai tekintélyükkel boldo
gulnak legjobban, az juttatja őket hivatalhoz, az könnyíti meg a mun
kájukat s teszi hatásossá a szavukat. Egy kereskedelmi ház, vagy bank, 
mikor tisztviselőt választ, el nem mulasztaná, hogy elébb a jelölt sport
értékéről ne tudakozódjék. Kivált a csónakázó sport körében nem 
ismernek határt. Sajnos, az eszköz könnyen céllá lesz előttük. Nem a 
testi vagy erkölcsi nyereség dönt akárhányszor, hanem a fogadás, a 
játék sikere, a „championság", vagy legalább is a megszokott verseny
társakon való (űltétel, felülkerekedés. A résztvevők személye szerint az 
ilyen vetélkedésből vagy versenytéri szellem, vagy erkölcsi „sovinizmus" 
fejlődik. Az iskolai sport náluk, éppen mert túlságosan nagyra vannak 
vele s előtérbe állítják, sokat árt a növendék szellemi fejlődésének és 
ismeretekben gyarapodásának, s figyelmét, érdeklődését más irányba 
tereli. A franciák bizonnyal messze esnek az angoloktól, azért mégsem 
megátalkodott maradiak, csak óvatosak s nagyon vigyáznak, hogy ha
gyományaikat, életlehetőségeiket a könnyelműn befogadott igegen elemek 
meg ne bontsák, tönkre ne tegyék és főkép nemzeti, faji sajátságaik el 
ne gyengüljenek.

A sport terén azonban az erkölcsi szempont sem utolsó. Az angol 
rendszer elsőbbségét, a mi világlátott franciánk udvariasan elismeri. Az 
ifjú, úgymond, felelősségérzetre így tesz szert leghamarabb. Az a nagy 
szabadság és eleven, szinte kiáltó testületi szellem, amelybe korán 
belekerül, mindenek előtt társas érzületére hat s ép ez hiányzik sokszor 
a francia fiúkban. Az angol sok olyat megtesz mestere szemeláttára, 
amitől a francia nevelőnek borsód/nék a háta. Azért rosszindulat nem 
rejtőzik mögötte és ha túlzásba megy is, feddő szótól észbekap.

Míg a francia internátusokban lefekvéskor csend honol, az angol 
„senior-houses “rádiótól, grammofontól hangosak. A bentlakók „pyjamá"- 
ban jönnek-mennek, játszanak. A felügyelő ritkán szól közbe. Mind
amellett szépen helyreáll a rend magától. Törődnek egymás nyugal
mával, amit különben, szükség esetén, hivatalos beavatkozás nélkül is 
tudna magának mindenik biztosítani.

A francia internátusok nagy hibája, hogy a növendék hirtelen.
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fokozatos átmenet nélkül kerül szigorú fegyelmezésük alól a teljes egye
temi szabadságba. Ennek folytán egy kis ingadozás, tétova-viselet, zök
kenő el nem maradhat.

Klasszikusok és leánytanulók címen eredeti fejtegetést olvashatunk 
(Rev. 1. sz.) a görög és latin írók olvasásának oly természetű hasznáról 
és szükségéről, amelyet a pedagógiai lélektan edd igeié még nem mél
tatott kellőkép. Hozzá, az idevágó gondolatok súlya, értéke annál nagyobb, 
mert ép egy vezető állásban levő szaktekintély, Daniclou asszony tolla 
alól kerültek ki és a leányok női mivolta, női gyöngéi elevenjére 
tapintanak ; ugyanis az a szemrehányás és gyöngédtelen vád éri őket 
sokszor, hogy nem tárgyilagosak, az általános eszmék magaslatára nem 
tudnak felemelkedni, túlzásra hajlandók s mindent személyi érzelmei
ken, szívükön át ítélnek meg. A klasszikus tanulmányok ép e hibákat 
segítenek kiköszörülni. A felügyelete alatt álló intézetekben elébb min
den növendék tanulta a latint, a görögöt szintén sok. A legújabb tan
terv szerint is kötelező a latin a 3 első osztályban; csak a negyediktől 
van tanulmányi elágazás (bi-*, trifurcatio).

A szél onnan fúj, mert a leánynövendék szellemi egyéniségének 
kialakulása személyi erőfeszítést kíván s e célból, évszázados tapasz
talat reá a bizonyság, a leghivatottabb, majdnem kiváltságos két tan
tárgy : a latin és mennyiségtan.

Ha e nevelő eszközöket kizárjuk az alsó osztályokból, vallja Da- 
nielou asszony meggyőződéssel, a munka dandárja, az igazi próbatét és 
szellemi torna — jóformán megszűnik. A latin nyelvtan- és matemati
kának, kivált a „formális képző ereje“ nagy; ám arra is alkalmasak, 
jegyzik meg a tanáraik, hogy segítségükkel kifogástalanul el lehet a 
„válogatás" (selectio) munkáját végezni a tanulók közt; más szóval 
megítélni tisztán az eredményből, melyik való közülük szellemi mun
kára, melyik nem.

íme az a lebecsült „holt nyelv" mégsem olyan holt, mint a 
„hipermodernek" képzelik. Ellenkezőleg, elevenség, életerő árad belőle 
avatott kéz nyomán. S még ha holt volna is, beigazolódik általa a régi 
mondás tapasztalati igazsága: Mors janua vitae.

(Mezőtúr) Fejér Lajos.

Megjegyzések.

1. Rágalmak özönét zúdítja a középiskolai nevelésre, a közép
iskolai tanárságra, a Nemzeti Sport c. sportújság dec. 10-i számának 
„Az eszmény“ c. vezércikkében, ismeretlen tettes. Annyira alantas, 
minden alapot nélkülöző, vádakat hangoztat, olyan lelkiismeretlen 
könnyelműséggel, olyan éretlen nyeglegéssel, hogy a legméltóbb felelet 
volna: szuverén megvetéssel, szótlanul elhaladni mellette, ha nem 
országszerte elterjedt, a tanuló ifjúságtól is mohón olvasott sportlapban
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jelent volna meg, ha nem a közoktatásügyi miniszter tiszta palástjába 
kapaszkodnék, lia nem a miniszter szavaira hivatkoznék botrányos 
vádjai igazolása végett.

„Az én pedagógiai eszményem nem a rövidlátó gyerek, aki egész 
nap a könyv fölé görnyed, aki árulkodik, hogy magaviseletből jó kal
kulust szerezzen; mert én azt akarom, hogy tanult, de amellett izmos, 
becsületes, szókimondó és igazmondó embereket neveljünk a hazának, 
mert csak ilyen nemzedék viheti a magyar ügyet nagy nemzeti céljai felé. “

Ezt mondta a miniszter a Nemzeti Sportuszoda megnyitó ünnep
ségén.

E szavakba kapaszkodva a Nemzeti Sport cikkírója idézett cik
kében többi közt a következőket mondja: „Ezekkel a szavakkal a 
miniszter pellengérre állította, megbélyegezte a középiskolai nevelés, 
jellemnevelés csődjét.,,

„Mert az a diák, aki a mai középiskolai szabályok és szo
kások szerint nyeri el a becsületes diák címét, abból az életben 
sose lesz „becsületes, szókimondó, igazmondó ember“, hanem meg
hunyászkodó, talpnyaló, sunyi, stréber, amilyennek nevelték. Ha 
magyarázatát keressük annak a szomorú kortünetnek, hogy közéletünk 
tömegszámra termeli ki magából a stéberkarriéreket, akiket nem a 
tudás, nem a rátermettség vitt fölfelé a fejlődés lépcsőfokain, hanem 
a kaméleontermészet, a hízelgés, a fölfelé való talpnyalás és lefelé 
gerencesség, ennek a kortünetnek megtalálhatjuk a magyarázatát a 
középiskolai nevelésben. Itt megtanulja az ifjú, hogy nem mindig a 
tudás, de sokszor csak a tudás szerencsésen mutatott látszata, nem a 
becsületes nyíltság, de nem egyszer az árulkodás biztosítja részére az 
elsőséget, az előrejutást. A középiskola bűne jórészben a megalázkodó, 
gerinctelen strébertipus. “

„Megtanították hazudni az ifjúságot, letagadni, hogy esetleg fut
ballozni voltak, hogy sportolnak“ stb.

íme, ezeket a vádakat hámozza ki, olvassa ki cikkíró a miniszter 
fent idézett szavaiból.

Hát aki így tud olvasni, így tud szavakat, beszédeket, értelmezni, 
arról igazán nem csodáljuk, hogy ellenséges szemmel tekint az isko
lákra, sőt azt a gyanút kelti, hogy a múltban is hadilábon állott a 
középiskolával s melegen ajánlhatjuk neki, kezdje újra, saját érdekében, 
a középiskolai tanulmányokat.

Meggyőződésünk, hogy érdemes közoktatásügyi miniszterünk fel
háborodással utasítja vissza szavainak olyan értelmezését, aminőt 
cikkíró adott azoknak.

Hát nem gondolja cikkíró, hogy állításai kemény vádak nem
csak a középiskolai tanárság, de az ellen a miniszter ellen is, aki tíz 
év óta elnézi, tűri azt a lélekrontást, ami cikkíró szerint, a magyar 
középiskolákban folyik ? Vagy tán nem tudja azt, hogy a középiskolák 
mai nevelési szabályait a cikkében dicsőített miniszter állapította meg 
s hogy ennek a miniszternek a feladata az is, hogy az iskolák tanító 
és nevelő munkáját ellenőrizze ? Avagy talán azt hiszi, hogy a minisz-
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tér úr nem érti, nem érzi meg, hogy a mai középiskolákra szórt vádak, 
valódiságuk esetén, jó részben őt is terhelik ?

Nekünk nincs módunkban megállapítani, hogy cikkíró úr mit 
tud, mit hisz, mit ismer a mai középiskolák nevelési rendszeréből. 
Hajlandók vagyunk feltételezni, hogy a középiskolák mai nevelési rend
szerét távolról sem ismeri; de ez esetben kénytelenek vagyunk figyel
mébe ajánlani, hogy könnyelműség, lelkiismeretlenség, súlyos vádakkal 
illetni olyan intézményeket, olyan nevelési eljárásokat, szabályokat, 
szokásokat, amelyeket nem ismerünk elég alaposan, eléggé általánosan. 
Mert egyes kivételes esetek sohasem igazolhatnak általánosságban 
hangoztatott vádakat.

Ám, ha abban a hitben volna, hogy a mai középiskolák nevelési 
módjainak alapos ismeretében emelte vádjait, akkor értésére adjuk, 
hogy nagy tévedésben van, hogy alaptalanul vádaskodott, hogy a 
valósággal merőben ellentétes állításokra ragadtatta magát.

Vádjait megbotránkozással visszautasítjuk s abban a meggyőző
désben vagyunk, hogy cikkével az értelmes emberek előtt nem a közép
iskolákat állította pellengére, hanem saját magát.

Borsos Károly.

2. Hová való volt Comenius ? Törös László nagykőrösi kar
társunk, Comenius pataki Beköszöntő beszédje (De cultura ingeni- 
orum) magyar fordításának ismertetésénél, e folyóirat novemberi füze
tében (116. I), meglepetve, némi idegenkedéssel látja, hogy C. „e beszéd 
felirata, tehát saját vallomása szerint Magyar-Brodban született, amit 
a külföldön szívesen szeretnek Nivnic-re elcserélni.“

Hát Comenius születési helyének kérdése nehéz probléma, amelyet 
teljes bizonyossággal máig sem sikerült eldönteni, tisztázni. Az kétség
telen, hogy szülei Uhersky-B ‘odbun (Ungarisch-Brod, Magyar-Brod) 
laktak; apja: Martin Komensky (fia a szláv végzet helyett latinos 
végzettel látva el nevét, vette fel a Comenius nevet), itt a testvér
gyülekezet tiszteletreméltó tagja volt. De az már kétséges, vájjon leg
kisebb gyermeke: János (Jan) is ugyanott született-e? s nem inkább 
a szomszédos Nivniceben-e ? Mindkettő mellett találunk adatot, tanú
bizonyságot. Comenius fiatal korában: a herborni és heidelbergi egye
temen Nivnicet írta be származási helyéül, magát Niwniczensis-nek 
és Nivanus-nak mondotta; viszont Elbingben, meg a pataki Beköszöntő 
beszéd-ben Magyar-Brodból valónak nevezi magát s epitafiumán is a 
fia magyarbrodi-nak nevezi. Némelyek úgy próbálják a kérdést meg
oldani — s nem lehetetlen, hogy ez a felfogás a helyes —, hogy anyja 
valószínűleg Nivnice-be való volt s fia is ott született Nivnice-ben, 
mikor szüleinél vagy rokonságánál ott járt látogatóban. így aztán az 
is érthető, ha Nivanus-nak, az is, ha Hunnobrodensis-nek nevezte 
magát. Pataki Beköszöntő beszéd-jénél azért is használhatta az utóbbi 
elnevezést, hogy a magyarok előtt származásánál fogva rokonszenve
sebbnek, hozzájok közelebb állónak tűnjék fel.

A  vita leghelyesebb megoldásának tehát ez látszik: Comenius
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Nivnice-ben született, de Magyar-Brodba való volt, mert szülei ott 
laktak s gyermek- és ifjúkorában ő is ott lakott. Dr. Rácz Lajos.

3. Hogy értsük ezt? 1. A családfő családi pótlékban részesült 
családtagjának halála után temetési segélyben részesül. A közoktatás
ügyi minisztériumi számvevőség állítása szerint azonban a protestáns 
felekezeti tanárt családi pótlékban részesült családtagja halála után 
ezen temetési segély nem illeti.

2. Köztisztviselő a lakásába bevezetett telefon használatáért ked
vezményes díjat fizet, azonban a protestáns felekezeti tanártól ezen 
kedvezményt a postahivatal megvonja.

Ilyen bántó különbség van Magyarországon tanár és tanár között?
Általában köztisztviselő-e a magyar protestáns középiskolai 

tanár, vagy nem ? Faragó Bálint.

4. Hoover és a latin nyelv. A gyakorlati észjárásnak, a világi 
életrevalóságnak ugyan mi volna az igazi próbaköve, ha nem a klasz- 
szikus nyelvek ismeretének minél kisebb mértéke, sőt ha lehet, teljes 
hiánya, legalább az úgynevezett életrevaló emberek szemében. Mivel 
pedig, ha valaki egyszer amerikai, pláne az Egye sült-Államok köztár
saság-elnöki székébe fölülhetett, a közfelfogás szerint azt legalább is 
óceáni nagyvíznek kell a humánus tanulmányok szárazföldjétől elválasz
tani, s ha nem úgy volna is, bátran föl lehet róla tenni, még pedig, 
gondolják sokan — előnyére, hogy a latin grammatikát soha nem for
gatta. Mennyire sántít néha ez a laikus logika, kitetszik, az új elnök 
személyéhez fűződő e kis adomából.

Hoover Standfordban tanult írni, olvasni. Közepes, de igen ere
deti diák volt. Csak gyakorlati értékű kérdések iránt érdeklődött. Ha 
tanítója más valamire akarta oktatni, mindjárt kést volt a mentséggel.

„Ha az“, úgymond, „amit Ön nekem tanítani szeretne, benne van 
a kézikönyvben, mi szükség azt külön megtanulnom. Az illető könyv 
mindig a kezem ügyébe esik, majd kikeresem, mikor szükségem lesz 
reá. Vájjon szokták-e a vasúti menetrendet előre tanulmányozni? 
Egyszerűen felkapja az ember, ha utazni akar. így áll a dolog a tan
könyvvel. Nekem, kérem, azt tanítsa meg, ami nincs benne.“

Egy tanár a latin nyelv titkaiba akarta beavatni. Hoover azt 
kérdezte tőle: Ugyan melyik országban beszélik ezt a nyelvet ? Biz' 
azt sehol se’ beszélik — volt a tanár rövid válasza.

„Akkor hát kérem“, válaszolt a kis renitens, „miért akar engem 
vele gyötörni?“

És hogy-hogy nem, ez már az élet furcsa tréfája, — az okoskodó 
kisfiúból később mégis jeles latinista lett, amely kelletlenül fogadott 
útravaló, úgy látszik, a táskájában mégsem lehetett oly nagy teher, 
hogy attól az elnöki szék magaslatára föl nem tudott volna emelkedni ; 
azt az állítást azonban már csakugyan nem merem megkockáztatni, 
hogy éppen a latin nyelvnek köszönheti világi előmenetelét. . .  F. L.
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5. Szelényi Ödön felelős szerkesztő úrnak, Budapest A
bányakerület elnöksége óvást emelt az Ev. Tánáregyesület elnökségénél 
a Protestáns Tanügyi Szemle IV. évfolyamának novemberi számában 
megjelent „Audiatur et altera pars“ című cikknek tartalma és hangja 
ellen. Ezzel kapcsolatban kijelentem, hogy egyesületünknek és elnöké
nek e cikk létrejövésében semmi része nincs és azzal nem azonosítja 
magát. Budapest, 1930. november 26. Őszinte nagyrabecsüléssel: Szi- 
gethy Lajos elnök.

6. A  felelős szerkesztő válasza. Szigethy elnök nyilatkozatá
hoz kapcsolódva a következőkben bátorkodom Raffay püspök úr Ömél
tóságának, illetve a kerületi elnökségnek teljes tisztelettel válaszolni:

1. Folyóiratunk nemcsak tanügyi, hanem egyházi folyóirat is, 
ezért közlünk állandóan egyházi és iskolai híreket és ezért tesszük 
szóvá, ha közérdekből szükségesnek látjuk, a magyar tanügy és kultúr
politika kérdései mellett a fontosabb egyházi eseményeket is (egyház- 
politikai, közigazgatási ügyeket is, példa: Krayzell M. A z alkotmá
nyos felfogás válsága az ev. egyházban c. cikke. Prot. Tanügyi 
Szemle 1928.). A Szemle ezen jellegét a szerkesztő bizottság is ismé
telten kiemelte.

2. Cikkem teljes jóhiszeműséggel, a tiszta igazság érdeké
ben, hitelesnek tartott információk alapján íródott, annyira, hogy még 
az inkriminált beszédet is megszereztem. Ezek alapján alakult ki ben
nem az az egyéni vélemény, melynek kifejezést adtam, amint egyébként 
ez ügyet szóvá tették a „Pesti Hírlap“, „Hegyen Épített Város“ és a 
felvidéki „Evangélikusok Lapja“ is, jeléül annak, hogy a kelenföldi 
ügy bizonyos kisérő jelenségek miatt túlnőtt egy mindennapi lelkész
választás keretein.

3. Legtávolabb állott tőlem, hogy nagytekintélyű személyeket 
bántsak cikkemmel, mely csak a felettes egyházi hatóságok eljárását 
tette kritika tárgyává, mert benne egyoldalúságot vélt látni, kissé éles
nek látszó, (az is csak a bevezetésben), de semmikép sem bántani 
akaró hangon. Az ilyen kritika tudtommal minden alkotmányos közü- 
letben, tehát az ev. egyházban is megengedett dolog és az E. A. 
sehol sem tiltja.

4. A sok kavarodás, nézeteltérés, nyugtalanság és polémia egyéb
ként mind a diskrecionális jog érvénye miatt keletkezett. Helyesel
jük, hogy ez az ügy most az illetékes fórum elé kerül és bízunk benne, 
hogy ez a kérdés közmegnyugvásra, de mindenesetre a protestan
tizmus és az A. E. szellemének megfelelőleg fog megoldódni. *

Budapest, 1939. évi december hó 1.
Szelényi Ödön.

,  S z e r k e s z tő b iz o t ts á g u n k  f. é v i  d e c e m b e r  h ó  1 6 -i ü lésén  m e g á lla p o d o tt , h o g y  a z  
isk o la i  é le t te l  s e m m i k a p c s o la tb a n  n em  á l ló  e g y h á z p o l it ik a i  v i tá s  k é r d é s e k k e l  fo ly ó ir a tn u k  
a  jö v ő b e n  n e m  fo g la lk o z ik . F ő s ze r k .
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Egyházi és iskolai hírek.
szegedi polgári iskolai tanár, aki azelőtt a szarvasi 
ev. tanítónőképzőnél működött, hosszú szenvedés 

után elhunyt. Krecsmarik az őskori kutatás terén is érdemeket szerzett. Temetése 
Szarvason ment végbe.

Krecsmarik Endre

Dr. Wágner Lajos j ny. áll. főreálisk. igazgató 84 éves korában Pozsony- 
- ban meghalt. Éveken át a régi magyar ev. teol.

akadémián a tót nyelv előadó tanóra volt.

Dóczi Imre alapítvány. A Ref. Tanáregyesület választmánya november hó 
19-én gyűlést tartott, melyen elhatározta, hogy a Dóczi Imre nevére nagyobb ala
pítvány létesítésére mozgalmat indít. A Ref. Tanáregyesület 1918-ban létesített ala
pítványt, mely 15.000 koronára növekedett fel, sajnos, az összeg hadikölcsönben van. 
Az alapítványra később beérkező adományokból s főleg a Dóczi Imre útiszómléiból 
— mert semmiféle hivatalos útjóért nem fogadta el a megtérítést, hanem vissza
adta az alapítványhoz való csatolás végett — az alapítvány 303'57 P-re növekedett.

A debreceni ref. gimnázium tanári kara az alapítványra 100 P-t adományo
zott s elhatározta, hogy feliratot intéz a tiszántúli egyházkerülethez, hqgy a fel
ügyelői nyugdíj terhére — mely a Dóczi Imre halálával felszabadult — szintén 
nagyobb alapítványt létesítsen, hogy a két alapítvány esetleg egyesítve méltó legyen 
Dóczi Imre nagy érdemeihez. A tanáregyesület központi igazgatósága felkéri az 
összes középiskolák tanári testületéit, hogy a tanáregyesület alapítványához hozzá
járulni szíveskedjenek,

Az ORTE központi igazgatóságának és választmányának rendkívüli köz
gyűlése. Dr. Dóczi Imre halála szükségessé tette, hogy az ORTE további sorsáról 
s általában az ügyek folytatólagos viteléről megfelelő gondoskodás történjék, E 
végből az alapszabályok 29. §-a alapján vitéz dr. Bessenyei Lajos központi alelnök 
az egyesület központi igazgatóságát f. évi november hó 19-én d. u. 4 órára, választ" 
mányát pedig ugyanakkor d. u. 5 órára Debrecenbe, a református főgimnáziumba, 
összehívta. Az összehívás ezen időpontját javasolta az a körülmény, hogy ugyan
ezen a napon kezdődött a tiszántúli református egyházkerület közgyűlése és így a 
választmánynak több tagja már ez oknál fogva is jelen volt Debrecenben. Ügy a 
központi igazgatóság, mint a választmányi gyűlésen központi alelnök mindenekelőtt 
beszámolt azon intézkedésekről, amelyeket dr. Dóczi Imre halála alkalmából foga
natosított, Mindezeket helyeslőleg tudomásul vették és egyben a központi alelnök 
javaslatára kimondották, hogy az ORTE legközelebbi közgyűlését teljesen Dóczi 
Imre emlékezetének fogják szentelni; ezenkívül mozgalmat indítanak, hogy dr. Dóczi 
Imre nevére és emlékére nagyobb alapítvány létesíttessék.

Az ügyek továbbvitelére vonatkozólag úgy a központi igazgatóság, mint a 
választmány teljes egyhangúsággal a következő határozatot hozta: „A központi 
igazgatóság foglalkozván az ORTE életében a dr. Dóczi Imre elnök halála folytán 
beállott helyzettel, az alapszabályok 29. §-a alapján a következő javaslatot terjeszti 
a mai napra összehívott rendkívüli választmányi gyűlés elé határozati erőre emelés
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céljából: 1. A választmány az alapszabályok 38. §-a alapján felhatalmazza és meg
bízza a mostani központi alelnököt az elhunyt elnök helyett az egyesület ügyeinek 
továbbvitelére mindaddig, amíg a közgyűlés az új elnököt meg nem választja. 
2. A választmány felkéri a központi igazgatóságot, hogy a legközelebb tartandó 
rendes közgyűlésnek, mely szokás szerint a mostani tanév végén esedékes, a tárgy- 
sorozatába az új elnök megválasztását vegye fel és ezt a választási ügyet készítse 
elő. 3. Az új elnök hivatali ideje csak kettő esztendőre fog szólni, hogy az 1927-ben 
kezdett 6 éves időtartammal az új elnök is bevégezze a maga tisztségét és egy új 
6 éves ciklusra az egyesület minden egyes többi szervével együttesen és harmoni
kusan nyerhessen esetleg újabb megbízást.“ A központi igazgatóság ezen javaslatát 
a választmány rendkívüli ülése egyhangúlag határozati erőre emelte.

Székház-avatás és közgyűlés. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
november hó 29-én avatta fel Csepregi-u. 4. számú székházát és tartotta meg hat
vanadik évi közgyűlését. A székházavalón dr. Madai Gyula elnök rámutatott az 
ünnepély jelentőségére, ismertette a székház célját s megemlékezett azokról, akik 
az eszmét felvetették s annak érdekében fáradoztak. A megnyitó beszéd után dr. 
Kornis Gyula államtitkár tolmácsolta a közoktatásügyi miniszter üdvözletét. Kívánja, 
mondotta többek közt, hogy ennek az épületnek géniuszát hassa át az igazi magyar 
tanár ideálja. Azé a tanáré, aki szeretettel és benső meggyőződéssel csüng ennek 
a most letiport nemzetnek ezeréves történeti hagyományain, aki szaktudományának 
haladását mindig átélni iparkodik, Lakozzék mindig e székházban annak a tanár
nak eszménye, aki nemcsak az észt csiszolja, de az érzületet is neveli, a tudóst is 
csak eszköznek tartja az erkölcsi értékek megvalósítására. Szólott a tanár nagy 
hivatásáról, a nevelőmunkáról, a tanári munka értékeléséről; szólott arról a nagy 
ideálizmusról, mely szükséges ahhoz, hogy a tanárság nagy anyagi gondjai között 
hivatásának élhessen. Sajó Sándor igazgató szavalta el ezután remek alkalmi ódáját 
s Gaál Mózes főigazgató beszéde zárta be a szép ünnepélyt.

Délután fél 6 órakor kezdődött a közgyűlés. A minisztériumot dr, Rácz Kál
mán miniszteri tanácsos képviselte. Dr. Madai Gyula elnöki megnyitójában hű 
képet rajzolt a tanárság mai hangúlatáról s azokról a kívánságokról, melyek a 
tanárság lelkét foglalkoztatják. A tartalmas főtitkári jelentés után beterjesztették a 
tisztújítás eredményét. Elnök lett újra dr. Madai Gyula, alelnökök lettek Bernolák 
Kálmán, Schmiedt Alajos, Szőts Gyula, dr. Bászel Ernő, vitéz dr. Bessenyei Lajos, 
főtitkár vitéz Esztergomy Ferenc, titkár dr. Marcell Ágost, szerkesztő dr. Nagy Pál, 
pénztáros Németh József, házgondnok Édes Jenő. Ezután Szőts Gyula előadása 
következett a szolgálati időről és a heti óraszám kérdéséről. Előadó a kérdéseket 
minden oldalról megvilágította s védelmére kelt a tanári érdeknek. Végül határozati 
javaslatot terjesztett elő, melyet a közgyűlés egyhangúlag magáévá tett. A köz
gyűlés tiltakozik annak a tervnek még hírére is, hogy a kormányzat a szolgálati 
időt negyven évre s az óraszámot tizennyolcról huszonkettőre akarja felemelni. A 
közgyűlés egy másik indítványban kérte a felsőbbségtől az ötödéves korpótlék 
visszaállítását, vagy képesítési pótlék rendszeresítését s a széniumos rendszer hiá
nyainak megszüntetését. Ezután a közgyűlés Sajó Sándort nagy lelkesedéssel dísz
elnökké választotta. A tanárság azzal a felettes hatóságába vetett erős bizalommal 
távozott a közgyűlésről, hogy ha a hír valónak bizonyulna, ezt a hihetetlen, csak 
a takarékosság szempontjából felvetett, a magyar iskolaügyet oly mélyen érintő 
tervet az illetékesek még csírájában meghiúsítják.
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Az iglói Diákszövetség november hó 8-án Budapesten az ev. leánykollégium 
dísztermében néhai Fischer Miklós, a volt iglói ev. főgimnázium utolsó magyar 
igazgatójának emlékezetére gyászünnepélyt tartott, melyen dr. Mohr Győző áll. fő- 
reáliskolai tanár, író mondotta az emlékbeszédet.

A budapesti ref. teol. akadémia november hó 21-én ülte meg fennállásának 
75. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepé!. Beszédet mondottak: Ravasz L. püs
pök és Sebestyén Jenő igazgató, Csekey S. tanár pedig az intézet múltját ismertette.

A »Neue Züricher Zeitung« 1930. október 12-i száma közli Csikesz S. 
egyetemi tanár hatalmas németnyelvű beszédét, melyet a Protestantizmust-védő 
Egyesület gyűlése alkalmával Kappelben mondott.

A FÉBÉ leszakítós Naptára 1931-re. A FÉBÉ egyesület leszakítós naptára 
immár harmadik évfolyamával lep meg kedvesen minket. Ismét művészettel és 
finom gonddal kiállított, látszik, hogy sok imával és mennyei vezettetéssel megírt, 
festett, összeállított tömbnaptér. Karton hátlapja szép virágokat ábrázol; finoman 
patinás antik hangulat ömlik át az egészen. Belül pedig a lelki mezőségek gazdag 
virágai illatozzák élet illatét az életre és kínálják föl az Élet Fájának sokféle nemes 
gyümölcsét az olvasónak mindennapi használatra. Pedagógusok, papok, de az egy
szerű nép, sőt gyermekek is nagy lelki haszonnal olvassák. Ára csak 1 '80 pengő. 
Kapható: FÉBÉ könyvkereskedésében, Budapest, Vili,, Damjanich-u. 25. Cz,

A protestáns egyházak világi fejei megkapták az I. oszt. érdemkeresztet.
A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Dókus Ernőnek, a református zsinat 
és konvent világi elnökének, felsőházi tagnak, a református egyházkormányzat, a 
hitélet fejlesztése és kulturális téren szerzett érdemei elismeréséül az 1. osztályú 
magyar érdemkeresztet adományozta. Ugyancsak az 1. osztályú érdemkeresztet ado
mányozta a kormányzó báró Radvánszky Albert ágostai hitvallású evangélikus 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek, felsőházi tagnak, a magyar evangélikus 
égyházkormányzat, a hitélet fejlesztése és kulturális téren szerzett érdemei elismeréséül.

A magyar ev. egyház 1930. évi november hó 21-én tartott egyetemes köz
gyűlése a lemondott és hosszú éveken ót bokros érdemeket szerzett dr. Szigethy 
L. c. igazgató helyébe dr. Bőhm Dezső leánykollégiumi igazgatót választotta meg 
e g y e te m e s  ta n ü g y i  e lő a d ó n a k . Gratulálunk.

Ravasz László püspök készpénzfizetésének tízszózalékát, tehát kb. mintegy 
800 pengőt évenként a teol. konviktus részére adományozza szegénysorsú teológusok 
megsegítése céljából. A te v é k e n y  keresztyén szeretőt eme megnyilvánulásához kom
mentár nem szükséges!

A Baár Madas leányliceum új épületének felavatása november hó 25-én 
ment végbe díszes ünnepség keretében. Az állami és városi élet sok kiválósága, 
így a főpolgármester és kultuszminiszter mellett megjelent Horthy Miklós Őfőméltósága 
is. A felavató beszédet Ravasz L. püspök tartotta.

Képes Biblia. Ezerkilencszóznyolcban bocsátotta útjára a Tóthfalusi József 
által szerkesztett Képes Szent Bibliát boldogemléiű Kenessey Béla erdélyi refor"
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mátus püspök, ezekkel a szavakkal: „Vajha megáldaná az Ur ezt a munkát s 
használná fel ezt is eszközül, hogy minél többen tudakozzák ezt az Írást, amelyben 
örökéletünk vagyon és amely a mi Urunk, a Jézus Krisztus felől tesz tanúbizonyságot.“ 
Ez a bibliakiadás azóta teljességgel elfogyott s ha egy-két példány valahol fel
szabadul, csak aránytalanul nagy áron juthat hozzá protestáns közönségünk. A 
Sylvester Irodalmi Intézet ezért hálával és örömmel vette a Brit és Külföldi Biblia- 
tarsulat nagylelkű elhatározását, amellyel engedélyt adott a Károli-fordítás revideált 
szövegének egyszeri felhasználására egy nagy Képes Biblia kiadásához. A Sylvester 
Irodalmi Intézetnek sikerült megállapodásra jutnia a magyar irodalmi életben nagy- 
multú és nagynevű Franklin Társulattal, amely tulajdonában bírja Dóré Gusztáv 
világhírű bibliaillusztrációinak magyar kiadási jogát s így az új Képes Biblia ezekkel 
a nagyértékű és korhű művészi képekkel, továbbá huszonnégy klasszikus Bibliakép 
eredetihez teljesen hű többszínű műmellékletével jelenhetik meg a Sylvester Irodalmi 
Intézet és a Franklin Társulat közös kiadásában. A Képes Biblia nyomdai munkáját 
máris megkezdettük s ez év őszére befejezzük. Rendkívül finom, e célra gyártatott 
papiroson szép nagy album alakban ( 2 6 x 3 5  cm. nagyságban) kitűnő, tartós, valódi 
aranyozásé, igen díszes kötésben jelentetjük meg. E ritka, nagyértékű bibliakiadvány 
könnyű és kedvezményes megszerzését a hozzánk közel álló protestáns közönség
nek lehetővé kívánjuk tenni s ezért arra előjegyzést hirdetünk. A Képes Biblia 
november hó végére jelenik meg és bolti óra 80 pengőn felüli összeg lesz. Mintegy 
20 pengős kedvezményt biztosítunk azoknak, akik a Képes Bibliát mór most elő- 
jegyzik. A ritka értékű, gyönyörű nagy Bibliai-kötet előjegyzési árát 64 pengőben 
állapítottuk meg. Ez az ár tíz havi 6 P 40 f részletben is fizethető július hó 1-től 
kezdődőleg. 60 pengőért adjuk a Képes Bibliát annak, aki ezt a kedvezményes 
előjegyzési árat (60 P) az előjegyzéssel egyidőben s egy összegben előre beküldi. 
Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet R.-T., Budapest, VI., Hermina-út 3 7 .

A magyar református élet újjáalakításáért küzdenek a Soli Deo Gloria 
Szövetség kiadásában megjelent hézagpótló művek, — karácsonyi ajándékul külö
nösen alkalmasak: Makkai Sándor: Öntudatos kálvinizmus. Ára 2'— P. — Tavaszy 
Sándor: A kálvinizmus vilógmissziója. Ára: F— P. — Böszörményi Jenő: Magyar 
ég alatt. Ára: 280 P. — Böszörményi Jenő: Verőfényes utón. Ára: 2'50 P. — 
Csűrös István: Példának okáért. Ára: 2'20 P.

Figyelmeztetés. Mindazon t. előfizetőinket, akik a Prof. Tan
ügyi Szende előfizetési díjában 6 P  helyett tévedésből csak ötöt küld
tek, kérjük, szíveskedjenek a hiányzó egy pengőt f. évi debember 
hó végéig pótolni. -A Kiadóhivatal.

Ki akarja előmozdítani a református diákmunka ügyét? A Magyar Refor
mátus Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége tisztelettel és bizalommal fordul református 
testvéreinkhez, vigyék előbbre a református diákmunkát azzal, hogy egy széknek 
az órát, 8'60 pengőt beküldenek a 41,381. sz. csekkszámlán a Szövetség Központ
jába, Budapest, IX., Lónyai-utca 7. sz.

Sok szegény diáknak nem lesz karácsonyestéje, A Soli Deo Gloria Diák
szövetség a karácsonyestén Budapesten levő református diákifjúsóg számára karó-
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csonyestét rendez. Éreztessük fiainkkal és leányainkkal a karácsonyi szeretet mele
gét. Ajándékokat, bárminemű adományt (természetben) a Magyar Református Diákok 
Soli Deo Gloria Szövetségének Központjába. Budapest, IX., Lónyay-u. 7,11. 28. küldjünk.

Pusztulnak az erdélyi magyar iskolák. A tordai ref. leánygimnáziumot, a 
a .székelykeresztúri unitárius gimnáziumot, a fenntartók anyagi erejük megfogyat
kozása miatt kénytelenek megszüntetni.

Már 20 fillérrel is lendíthet a református diákság ügyén! Egy-egy tégla is 
sokat jelent a balatonszérszói diáküdülő fejlesztésére! Hozzon áldozatot az egész
ségesebb jövendőjért 1 Kérjen téglajegyet terjesztésre a Központtól! (lX.,Lónyai-u.7.11.28.)

Itt a tél. Több főiskolás testvérünknek nincs télikabétja, rendes cipője. Aki
nek van nélkülözhető darabja, írja meg, örömmel elmegyünk érte. Soli Deo Gloria 
Szövetség Diákszociális Osztálya, Budapest, 1X„ Lónyai-u. 7. II. 28.

450 áldozni tudó keresztyén testvérre volna szükségünk, hogy balatonszárszói 
üdülőtelepünk újonnan vásárolt földjének vételárát kifizethessük! C s a t la k o z z é k  a z  

ö lv á s á r ló k  tá b o r á b a !  Egy öl csak 4 P, Csekkszámla száma: 45.219. Soli Deo Gloria 
Diáküdülő.

Az ORTE pénztárába 1930. október 7-től december 15-ig befizetett összegek 
elszámolása.

I. T a g d íjr a :  Kaszab Gyula Bp. 4'—, Imre Sándor Szeged 4’—, Kecskemét rg. 
12 tag 48'—, Hartmann 1. Bp. 4'—, Hosszú Lajos Bp. 4 —, Pápa g. 11 tag 44'—. 
Karcag 15 tag 60’—, Mezőtúr 19 tag 76'—, Bp. Teológia 6 tag. 36, Kovács Géza 
Mezőtúr 10'—, Bp. g. 21 tag 84'—, Debrecen leányg. 19 tag 72'—, Pápa nőnevelő 
12 tag 48'—, Körös E. és Kutassy M. adománya 8'— P.

II. T G y N A - r a : Debr. polg. leányisk. 793'50, Nagykőrös tkpző 409’92, Sáros
patak tkpző 380'50, Mezőtúr 788'48, Debrecen leányg. 1232 —, Pápa tnőkpző és 
polg. 392'—, Sárospatak p. 987'44, Miskolc leányg. 1191 '68 P.

I I I . P r o t. T a n ü g y i S z e m lé r e :  Debr. polg. leányisk. 191‘50, Mezőtúr 176'—, 
Sárospatak tkpző 85'—, Debr. leányg. 275'—, Kiskunhalas rg. 40‘—, Sárospatak g 
220'10 P.

IV . D ó c z i  Im r e  a l a p í t v á n y r a : Hajdúböszörmény polg. Dóczi emlékkönyvéért 
5'—, Debrecen g. 100'— P.

A nevelési segélyekre való pályázat feltételeit a januári számunkban közöljük. 
De már most felhívjuk az igazgatóságok figyelmét, hogy segélyt csak azon intéze
tekben tanító tanárok gyermekei kaphatnak, amely intézetek a TGyNA-ra szedett 
díjakat december 31-ig beküldik. Kérjük a többi díjaknak is szíves beküldését.

A főjegyző értesíti a tagokat, hogy az Évkönyv is a napokban nyomás 
alá kerül. J a k u c s  I s tv á n  pénztárnok.

Fél áron kaphatja meg, azaz 2 P 50 f-ért a K1E munka egy egész évi 
anyagét, mely az Ébresztő tavalyi évfolyamában 186 oldalon jelent meg. Különösen 
ajánljuk ezt olyanoknak, akik most akarnak ifjúsági munkát kezdeni. A közölt 
anyag nem időhöz kötött, tehát bármikor s bármely helyzetben használható. Ren
delés pénz küldése nélkül érvénytelen. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, 
Budapest, Vili., Horénszki-utca 26. I. 9.
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Szerkesztői üzenetek.
Munkatársainknak. Szerkesztőbizottságunk f. évi december hó 

16-án tartott ülésében kimondotta, hogy Szemlénkben ezután csak peda
gógiai és protestáns vonatkozású cikkek közölhetők. Vegyék ezt figye
lembe kedves munkatársaink s ne küldjenek be szerkesztőségünkhöz 
olyan dolgozatokat, amelyek sem pedagógiai, sem protestáns szem
pontból nem illenek bele lapunk keretébe.

Arra is felkérjük munkatársainkat, hogy lehetőleg gépírásos cik
keket küldjenek, mert a sok olvashatatlan kézirat nagy gondot okoz 
szerkesztőknek és nyomdának egyaránt.



Új könyvek.

Müller Vilmos: A tuberkulózis megelőzése és gyógyítása diétás 
kezeléssel. Budapest. Novák R. és Társa. VIII., Baross-utca 21.

Comenius : A lelki tehetségek kiműveléséről. Fordította Gulyás József. 
Budapest, 1930. 27. lap.

Harsányt István: Rokokó ízlés a magyar irodalomban. Sárospatak, 1930.
Montessori Mária: Módszerem kézikönyve. Fordította Burchard— 

Bélaváry Erzsébet. Előszóval ellátta Kenyeres E. Budapest, 1930.
Descoendres Alice—Éltes Mátyás: Nevelőjátékok. Budapest, 1930.
Rácz Lajos: Adalékok a XVII. század magyar műveltségtörténetéhez. 

Sárospatak, 1930.

O lc s ó  áron e l a d ó k :
az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny 1908—1930.
a Protestáns Szemle — — -----------— — — 1899—1930.
a Debreceni Protestáns Lap — — — — '— 1921—1930.

évfolyamai.
Címet megmondja kiadóhivatalunk.
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