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ÚJ ESZTENDŐ
köszöntött ránk ismét, rejtélyes arccal, titokzatos mosollyal.
A mosolyból szeretnénk biztató, bátorító ígéreteket kiolvasni,
de nagyon nehezen megy. Amerre tekintünk, mindenfelé
ijesztő bomlás, bizonytalanság jeleit látjuk. Világválság ne
hezedik az emberiségre. A z emberi kultúra, civilizáció büszke
épülete inogni látszik s nem látunk sehol bizalomkeltő mentő
ötletet az épület megerősítésére, tervszerű átalakítására. Az
emberi bölcseség mintha felmondta volna a szolgálatot a
jelentkező bajok, a fenyegető veszedelmek áradatával szem
ben, nem talál kiutat az örvényből, melybe belekerült álla
mok, társadalmak, egyének élete.
A z általános bomlás, romlás közepette itt ingadozik,
roskadozik a mi kis magyar szigetünk s e kis szigeten a
mi magyar protestáns egyházunk is. Hogy mentsük meg,
hogy segítsünk rajta ? Ennek a gondja emészt bennünket is,
egyházunk szerény, igénytelen szolgáit, de végsőkig elszánt
katonáit. Szükségét érezzük hát, hogy elmondjuk, ami szi
vünket aggasztja, s azt is, ami még reménnyel táplálja.
K ettős válság emészti, sorvasztja magyar protestáns
egyházainkat, a reformátust és evangélikust egyaránt: lelki
és anyagi válság. A z egyháztagok igen kicsiny százaléka
rendelkezik erős, egészséges felekezeti öntudattal. Kevesek
lelkét hevíti, edzi, emeli a hétköznapiság szintje fölé az a
boldogító tudat, hogy magyar reformátusnak, magyar ág. h.
evangélikusnak lenni nagy, szent dolog, nagy, szent kivált
ság, amely nagy kötelezettségeket ró az egyénre, de nagy,
szinte emberfeletti erőket is kölcsönöz annak, a nagy köte
lezettségek végzésére. E tudatnak a hiánya teszi az egyház
tagokat erőtlenekké az élet küzdelmeivel, más egyházak hó
dító kísérleteivel szemben, ez teszi gyengékké az egyháztagsággal járó anyagi tethek viselésére is: ez a lelkiválság.
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Ez a lelki gyengeség vitte a kényszerűség erejével arra a
magyar protestánsokat, a múlt század második felétől kezdve,
hogy egyházi és iskolai szükségleteik fedezése végett az ál
lam segélyére támaszkodjanak.
A világháború nyomán előállott gazdasági válság az
állam segítő képességét csökkentette, az egyháztagok nagy
részét anyagi romlásba taszította: így kerültek protestáns
egyházaink a m ai nehéz anyagi válságba.
Hogy küzdhetünk meg ezzel a kettős válsággal, kettős
veszedelemmel?
A z anyagi válságból kiemelkedhetnénk, ha lelkiekben
elég erősek volnánk. De nem vagyunk azok.
Erősekké kell hát lennünk, fel kell vérteznünk egyházunk
minden egyes tagját a szükséges lelki erőkkel! Ez a helyzet
kulcsa, ez az orvosság kettős bajunkra !
Igaz. Csakhogy a lelki felkészüléshez, felfegyverkezéshez
anyagi eszközök is kellenek. Kellenek lelki gyakorlóhelyek:
templomok, iskolák, gyülekezeti házak; kellenek jó l felkészült
előharcosok: lelkészek, tanítók, belmissziói munkások; s
mindezek sok-sok pénzbe kerülnek. ím e itt a circulus vitiosus !
Mit cselekedjünk hát? Először is: nem szabad elcsüg
gednünk, nem szabad kishitűeknek lennünk.
M ásodszor: hozzá kell látnunk tétova nélkül a mentő
munkához tervszerűen, következetesen, elszánt kitartással.
De hol kezdjük, milyen irányban, milyen terv szerint
haladjunk ?
Lelki fegyverekkel kell ellátnunk egyházunk minden
egyes tagját! Ez legyen a célkitűzésünk, am elytől eltérnünk
hajszálnyira sem szabad. Nem elég a templomi igehirdetés,
nem elég a népiskolai vallásos nevelés; el kell vinnünk az
evangélium isteni erőit, mint győzhetetlen, romolhatatlan
fegyvereket minden egyháztaghoz, fiatalhoz és öreghez, templombajáróhoz és templomkerülőhöz, iskoláshoz és iskola
végzetthez ; minden egyháztagot öntudatos evangéliumi ke
resztyénné kell nevelnünk. Ez a célunk, ez a mi egyházunk
igazi feladata:
ettől a tudattól áthatva kell kezdenünk
és folytatnunk munkánkat azzal a bizonyos reménységgel,
hogy e cél felé törve fokozatosan, lépésröl-lépésre, növekedni
fognak egyházunk lelki és anyagi erői.
—
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Hogy ki, mit, hol és hogyan végezzen ebből a mun
kából, azt a pastoralis prudentia, a körülmények, a rendel
kezésre álló erők határozzák meg. De bizonyos, hogy min
den erőtényezőt fel kell használni, kit-kit a legalkalmasabb
helyen és módozatok között, a nagy cél szolgálatára. Nem
szabad a legkisebb erőt sem kihasználatlanul hagyni. A pro
testantizmus s főleg a kálvinizmus, aktiv keresztyénség kell
hogy legyen. Ha nem ilyen, ellentétbe kerül lényegével s
pusztulnia kell. A.z egyének kellő foglalkoztatása nemcsak
erőnyereség, de egyúttal leghatásosabb nevelő eszköze is az
egyéniségeknek.
A z is bizonyos, hogy a munka oroszlánrésze a pász
torokra és tanítókra néz. Ezek nevelése és tervszerű foglal
koztatása tehát elsőrangú feladat.
Arra gondolni sem szabad, hogy anyagi könnyebbség
kedvéért iskoláinkat feladjuk. Adott viszonyaink között ez
egyenesen öngyilkosság volna. Egyházunk a szó szoros ér
telmében tanító egyház. Életképes protestantizmus, iskolák
nélkül el sem képzelhető. Legfeljebb ott nélkülözheti vala
mennyire a külön felekezeti iskolát, ahol az állam és társa
dalom is protestáns szellemben dolgozik, de ott se hátrányok,
veszélyek nélkül. A világháború előtt, fontos okokból, híve
voltam a kötelező állami népoktatásnak, de változott viszo
nyaink között minden erőmmel kész volnék küzdeni ellene.
Ám a felekezeti középiskolák fenntartását a háború előtt is
szükségesnek hirdettem, ma pedig még százszor inkább szük
ségesnek tartom.
A protestáns öntudatnak azt a fokát, amelyre a nép
iskolás gyermek felemelhető, gondos hitoktatás talán még
megadhatja valahogy felekezeti iskola nélkül is; de erős
hitű, minden megpróbáltatás közt helytálló protestáns intel
ligencia nevelése, protestáns középiskolák nélkül, lehetetlenség.
Erős intelligencia nélkül pedig, főleg protestáns kisebbségű
országban, protestáns egyház tartósan, a fejlődés lehető
ségeivel fenn nem állhat. A ki ebben kételkedik, az nem is
meri a protestantizmus lényegét, nem ismeri azokat a ve
szedelmeket, amelyek a tudományos képzés folyamán éppen
a legerősebb intelligenciájú fiatalemberek hitéletét fenyegetik,
nem ismeri eléggé azt a lelki folyamatot, amelyen szükség-
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szerűleg keresztül kell esnie minden tudományosan képzett
ifjú léleknek, amíg határozott világnézethez tud eljutni.
Merjük állítani, hogy alapos tudományos képzettségű em
bert, igazán evangéliumi alapon álló öntudatos keresztyénné,
csak protestáns szellemű nevelés tehet. E nélkül a konzer
vatívabb hajlamú lelkek kényelemszeretetből, némi önáltatás
magukra kényszerítésével, beérik holmi vallásos narkoti
kummal, vagy egyszerűen érdekkeresztyének lesznek, mennek
a többség után, mennek önérdekeik irányában;
a radi
kális hajlamúak, az önállóbbak, az igazság őszinte keresői
pedig lesznek deisták, theisták, theozófusok, spritiszták s
csak a legritkább esetben igazi keresztyének.
Mérhetetlen fontosságú tehát a protestáns középiskolák
szerepe nemcsak saját felekezetűnk, de egészséges nemzeti
közszellemünk érdekében, sőt az általános emberi fejlődés
szempontjából is.
Éppen ezért a legvégső erőfeszítésig ragaszkodnunk kell
nekünk, protestáns magyaroknak, protestáns középiskoláink
fenntartásához. Ügy kell ezekre vigyáznunk, mint a szemünk
fényére, mint szebb jövendőnk legbiztosabb zálogaira, mint
a fokozatos, egészséges emberi fejlődés, mint az igazi ke
resztyén kultúra végső diadalának útkészitőire.
Fájdalommal kell megállapítanunk, hogy ezek az isko
lák most, az államsegély leszállítása és a fentartó egyhá
zak anyagi legyöngülése miatt, a lét és nem lét határán
állanak. Ha segítség nem érkezik, jelentékeny részük kény
kénytelen lesz bezárni kapuit.
Leadjuk a vészjelet protestáns egyházaink legfelsőbb
hatóságainak s kérve-kérjük őket, siessenek a gyökeres se
gítséggel.
Magunk részéről egyelőre más segítséget nem látunk,
mint hogy az állam, a legfőbb iskolafenntartó, amely úgyis
köteles az iskolákat fenntartani, felekezeti hozzájárulás nél
kül is, a fenntartói jog fejében nemró az egyházakra elvi
selhetetlen terheket. Hiszen voltaképpen az iskolák segélye
zése nem is tekinthető felekezeti segélynek, mert a felekezeti
iskolák is állami funkciót végeznek s a felekezeti hozzájá
rulás az állam terheit csökkenti, úgy hogy valójában a fe
lekezeti fenntartók segítik az államot iskolafenntartói kötele
—
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zettségének teljesítésében. A felekezeti fenntartók hozzájáru
lásuk fejében nem kapnak mást, mint azt a jogot, hogy
saját szellemüket intenzivebben ápolhassák iskoláikban.
Méltányos tehát, hogy ezért a jogért az állam ne terhelje
erejükön túl a fenntartókat.
Szerintünk legegyszerűbb, legigazságosabb volna az
államsegély olyan módozatának megállapítása, hogy az ál
lam fedezze az összes személyi kiadásokat, fenntartók pedig
a dologi kiadások terhét vállalják. Ha az állam elvileg
nem ellensége a felekezeti iskolának, akkor ez a módozat
rá nézve csak előnyt jelent s örülnie kell, ha minél több
felekezeti fenntartó jelentkezik az iskolák dologi kiadásainak
vállalására. Nagyon természetes, hogy életképtelen, közszük
ségletet nem képező iskolák támogatására az állam nem
vállalkozhatik.
A z új év ránk köszöntött, nem tudjuk mit hoz ránk,
ködébe nem láthatunk; de nekünk, ha élni, célhoz jutni
akarunk, indulnunk kell a ködben is, saját belső világos
ságunktól vezérelve, indulnunk kell határozott célkitűzéssel,
rettenthetetlen elszánással, hogy mire a köd felszáll, gyönyör
ködhessünk megtett útunk szépségeiben.
B orsos Károly.

A középiskolai filozófia tanítása.
A középiskola minden tananyaga úgy mennyiségileg, mint minő
ségileg meg van szabva, s az Utasításokban foglalt rendelkezések a
tanítás mikéntjét is előírják. Az előirt anyag elvégzése szigorú köte
lesség, az Utasítások rendelkezései már nem százszázalékos törvények,
a sorok közül kiolvasható szellem s a nyíltan is hangoztatott elv a
tanár egyéniségének érvényesülését is föltétien szükségesnek tartja. Az
anyag s a tanár egyéniségén kiviil még egy harmadik determináló
eszköz a tankönyv, mely három determináns szabja meg a tanítás jó
ságát, sikerét. A középiskolai filozófia tanításának előfeltételei így előt
tünk vannak s most már az a kérdés, hogy a szigorúan előírt anyag,
a változó tanári egyéniség s a mai filozófiai tankönyveink mellett mi
képpen valósítható meg a filozófiai tanítás igazi célja.
Legelső kérdés annak tisztázása: mi a középiskolai filozófia taní
tásának igazi célja? Erre vonatkozóan úgy az 1903-i, mint az 1927-í
Utasítás lényegileg ugyanazt tartalmazza s az Utasítások 1-gyel jelzett,
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a „Cél" megjelölését viselő részei is, ha nem is szószerint, de lénye
gileg ugyanazt mondják, amikor arról szólnak, hogy a középiskola
egyes tárgyainak konkrét anyagában a filozófia tanítása már kellően
elő van készítve s így a filozófiai tanítás feladata s célja nem más, mint
a „megszerzett pszichológiai és logikai ismereteknek tudatossá tétele és
kiegészítése.“ Mindkét idézett Utasítás ugyanezen szakasza befejezéséül,
más-más fogalmazásban ugyan, de a következő gondolatot fejezi k i: A
filozófia tanításának célja a főiskolai tanulmányokhoz szükséges szellemi
érettség megadása. Nem lévén célom u különböző időkben kiadott
Utasítások ismertetése, így csak még egy adatot legyen szabad ki
ragadnom a leány-középiskolák számára 1930-ban kiadott Utasítások
2-vel jelzett „A tanítás anyaga és módszere" megjelölést viselő rész
ből, hol a következőket olvashatjuk: „Didaktikai szempontból nem
maradhat természetesen a pszichológia puszta ténytudomány: ahol
csak alkalom nyílik rá, az etikai vonatkozásokat is ki kell domborí
tanunk." Bár ez utolsó idézet nem a „Célt" megjelölő részben van,
mégis úgy érzem, hogy a középiskolai filozófia tanításának igazi célját
ezen idézet alapján kell keresnünk. Ügy gondolom, hogy ezen szavak
kal a legfőbb tanulmányi faktor is idejétmúltnak minősíti a még rész
ben ma is hangoztatott felfogást, mely a középiskolai filozófiai tanítást
nem tartja másnak, mint a középiskola más stúdiumaiban tanult lélek
tani és logikai ismeretek összefoglalásának. E felfogás tarthatatlanságát
a következőkben látom: Ha a középiskola bármelyik tudományágát
csak mint ténytudományt éltékeljük s nem tekintjük mindegyiket olyan
nak, amely egy magasabb cél szolgálatába illeszkedik be szervesen,
úgy az értékelésnek utilisztikus formáját választjuk. Ilyen értékelés
mellett elérhetjük ugyan azt, hogy növendékeink ismeretkörét tudatos
többlettel gyarapítjuk s növeljük az Én tartalmát, de a tények puszta
ismeretéből még hiányzik e többlet önmagából folyó értékelése s az
ezután következő megbecsülése. Az ilyen értékelés mellett csak az
iskolának, a bizonyítványnak tanul a növendék. Mint minden utilisztikus
értékelés önmagán túl utal, így minden tárgynál, de legelsősorban a
filozófiánál, a tények megtaníttatása nem lehet a végső, igazi cél, csupán
eszköz arra, hogy egy magasabb, ideálisabb végcélt érjünk el vele. A
középiskolai filozófia tanításának ideális végcélját tudatos etikai jellem
kinevelésében látom. Ha tehát a középiskolai filozófia nem csupán a
maga speciális feladatát, hanem az egész középiskolai tanítás célját is
szem előtt akarja tartani, akkor feladata nem lehet más, mint szelle
mileg érett növendékek formálása, vagyis olyan egyének nevelése, kik
az ismereti, erkölcsi, lelki világ értékes fegyvereivel felvértezve lépnek
ki az élet küzdőterére. Ebben a tekintetben nincs különbség fiú- és
leánytanulók között, mert hiszen napjainkban a nemi választófal nem
húz az életben olyan mély árkot a fiú- és leánytanulók között. A
leányközépiskolából kilépő leány a mai életviszonyok mellett, akár az
ú. n. tudományos pályára lép, akár megmarad eredeti hivatása mellett,
a család körében, ép olyan kérdésekkel találja magát szemben, akár
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csak a fiúközépiskolából kikerülő fiú tanuló. Egészséges világnézetre
talán még nagyobb szüksége van a jövendő anyának, mint a fiú
tanulónak.
Megoldhatja-e a középiskola filozófia tanítása igazi célját azon
ismeretek közlésével, melyek most képezik a tanítás anyagát s azon
az úton, amelyen most halad ? Szerény véleményem szerint nem, leg
feljebb megközelíti az odaadó, lelkes tanári munka révén. Föltétlenül
szükség van anyagredukcióra, de e mellett anyagpótlásra is.
A középiskolai filozófia tanításának nem elsőrendű feladata a más,
a konkrét és absztrakt fogalmakkal dolgozó középiskolai stúdiumok által
már készen adott lélektani és logikai ismeretek rendszeres feldolgozása.
E követelményt jobban megközelíti az a német törekvés, mely az ilyes
fajta összegező munkát az irodalom körébe utalja. Világért sem akar
e megjegyzés odairányulni, hogy a középiskolai filozófiai oktatást mel
lőzni keli, sőt ellenkezőleg, azt a célt akarja szolgálni, hogy mentesítsük
a középiskolai filozófiai oktatást minden oda nem való s így túlterhe
lést jelentő anyagtöbblettől s ezek helyett elegendő időt, alkalmat nyerve,
új tény tudományi részeket vezessünk be, melyek célunk elérését
hathatósan támogatják.
A szellemileg érett egyén és az etikai jellem kifejlesztése a lélektan
és logika közös feladata s így mindkettőben keresnünk kell azokat a
részeket, melyek fontosak s azokat, melyek rövidíthetők s így helyükbe
más részek kerülhetnek. Mindkettőnél anyagredukció ott érhető el, ahol
a középiskola más stúdiumai konkrét ismereteket vagy legalább is
elegendő alapot adnak s ez a lélektanban leginkább az ismerésről szóló
részben található meg. Mellőzni kell olyan részek részletes tárgyalását
a filozófiai tankönyvben, melyeket a gimnáziumi növendék már kétszerháromszor tanult, pl. az ingerek felvételére szolgáló érzékszervek le
írását, mert hiszen ezeket a növendék az állattan, fizika, egészségtan
körében tanulta s így joggal feltételezhető, hogy tudja is. Az érzeteket
is röviden kell tárgyalni s csupán olyan vonatkozásban, hogy vannak-e
hatással a lelki életre s miben mutatkozik e hatás. Ha ezt az elvet
egy ügyes tankönyvíró szemelőtt tartja, akkor legalább is kétheti nyere
séget érhet el a tanár s vele együtt a növendék is. Elgondolásom alá
támasztását látom az 1930-ban kiadott Utasításokban, hol erre vonat
kozóan a következőket olvashatjuk: „Túlsók időt azonban az érzetek
ismertetésére ne fordítsunk, mert különben nem jut idő a felsőbbrendű
lelki jelenségekre, amelyeknek tárgyalása sokkal nagyobb jelentőségű."
A megismerés-tanban a legfontosabb a jelentő képek kialakulá
sával kapcsolatos lelki jelenségek beható, részletes és világos ismertetése.
Az érzelmek tanánál is nyerhetünk időt, ha az érzelmek sokféle
osztályozása és azok beható tárgyalása helyett csupán az érzelem
mibenlétével s az értékeléssel foglalkozunk részletesen. Az érzelem
résznek legfontosabb része az értékelés, mert ha ennek az értékelés
fejlődésének bemutatásával beláttattuk növendékeinkkel azt, hogy egye
dül az ideálísztikus értékelési mód az egyedüli helyes, akkor tudva

8

PRO TESTÁN S TANÜ G YI SZEMLE

azt, hogy az érzelem mindig kísérője lévén az értékelésnek, tudatát
csak azon érzelmek számára fogja megnyitni, melyek az egyedül helyes
értékelési módot — az ideálisát — kísérik.
A lélektan harmadik részét, az akaratról szóló részt kell a leg
részletesebben tárgyalni. Az érzelmek tanából az átmenet az értékelésen
át vezet. Céltudatosan tenni valamit, a sok reánkható motívum közül
kiválasztani az etikai jellemnek legmegfelelőbbet, az emberi lét legígazibb megnyilvánulása. Olyan tartalommal megtölteni az Ént, hogy az
minden kényszerítő hatás ellenére is tegye a jót, szépet s igazat, egyet
jelent az Isten országának itt a földön való megvalósításával. Numen
adest, az ember érzi, hogy egy a teremtőjével, hogy rajta a végtelen
kicsi ponton keresztül hat, működik az Örökkévaló. Aki az etikai
jellemfejlődés eme fokát elérte vagy legalább is megközelítette, az
bátran kiállhat az élet viharába, azt semmiféle ocsmányság, aljas élve
zet vagy haszon rossz emberré nem teszi.
A logika tárgya a lélektannak más szempontból való vizsgálata.
Ez a szempont pedig az, hogy igaz-e logikailag, ami lélektanilag való,
s itt mindjárt rájövünk arra, hogy ami való, az nem szükségképpen
igaz is. Valóság lélektanilag pl. az illúzió, de nem igaz logikailag. Az
etikai jellemképzés szempontjából a logika főfeladata az, hogy a gon
dolkodás helyes formáit megismertesse abból a célból, hogy ezek
legyenek azok a lencsék, amelyeken keresztül lelkünket, annak tartal
mát átvizsgáljuk s a vizsgálat eredménye gyanánt megállapítsuk, hogy
azokból melyek az igazak. Az igazságnak pedig csak egyetlen krité
riuma van s ez az érvényesség, de nem földi, véges felfogásban. A
dolgokról alkotott vélemények, az ú. n. tényigazságok változnak, hiszen
ebben áll a tudományok előhaladása, de ezen változásnak alávetett
tényigazságokon kívül van egy örök igazság, mely változhatatlan s
melytől minden más tényigazság létét nyeri. Az örök, az abszolút a
szellemiség funkcióiban megnyilvánuló érvényesség, az ismereteket
igazzá tevő törvényszerűség, Ezen az ismereteket igazzá formáló tevé
kenységet a logika az elemtani és rendszertani részeivel érheti el.
A logikánál ismételten azt kell tapasztalnunk, hogy a mai ténytudományi résszel kellő eredményt nehéz elérni. Véleményem szerint
az elemtani részt kell megrövidíteni, mert itt ismételten olyan tárgy
körrel van dolgunk, amely rengeteg sok régi ismeretre támaszkodhatik.
Fogalom, ítélet, következtetés az elemtan anyaga. Nyelvtan, stilisztika,
retorika, matematika már foglalkoztak ezekkel. A logika feladata itt az,
hogy legfeljebb két iskolapéldával nem cikornyásan, de mindenki szá
mára érthetően mutassa be az elemtan részeinek alkotásmódját, el
hagyva a sokféle felosztást és osztályozást, rendszerezést.
Nem az a fontos, hogy tudja, miszerint a fogalmak viszonya
szerint a következtetésnek 64 alakja van s hogy ezek közül csak 19
érvényes következtetés s hogy fújja azt pl. Barbara, Celerant, stb., slb.
fontosabb ennél az, hogy ismereteinek megszerzésénél fellépő akadályok
esetén milyen logikai szabályokhoz folyamodhatik, hogy az az ismeret,
igaz legyen. Az okság törvényének tudatossága, melyszerint ez egyedül
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foglalhatja szerves egésszé a végtelen sok és egymástól különböző
ismereteket, az elemtan legfontosabb része.
A rendszertan feladata a reális valóságból megalkotni magunk
számára a világ helyes, igaz képét. A világ lélektanilag mindenki szá
mára más és más, aszerint, hogy az Én mit fog fel belőle s hogyan
dolgozza azt fel. A logika rendszertani részének feladata tehát az, hogy
megállapítsa a gondolkozás azon helyes szabályait, melyek az Ént
szabályozzák a világképet kialakító egyes ismeretek feltevésében, az
intellektust pedig befolyásolják, hogy e mozaik darabokat miként rakja
össze, úgyhogy a világnak helyes, igaz képét nyerje. Erre szolgálnak :
a meghatározás, felosztás s a bizonyítás. Közülök a két első már szin
tén jól meg van alapozva; legfontosabb a bizonyítás, mely az ismeretek
közötti szükségképpeni érvényességet mutatja ki. A tudományok vilá
gos áttekintésben tárgyalandók s így ez nemcsupán tájékoztatni fogja a
növendéket a középiskola tudományágai között, hanem meg is érteti,
hogy miéit szelektálódnak egymástól el az egyes tudományágak.
Az a kérdés most már, hogy a lélektan és logikában elért idő
nyereséget miképpen használhatjuk fel a filozófia céljának tekintetbe
vételével. Tíz évre visszanyúló tapasztalatom eredményeképpen állít
hatom, hogy bár növendékeim legnagyobb százaléka évről-évre a leg
intelligensebb társadalmi osztályból kerül ki, mégis korunk uralkodó
eszméivel, melyek az egyén világnézetének helyes kifejlődésére döntő
befolyással vannak, nincsenek tisztában. Hogy mi a szociálízmus, materalizmus, létezés, mi ad az életnek igazi tartalmat, hol és hogyan
keresse az életnek, még pedig a boldog és megelégedett életnek alap
föltételeit, ezek mind olyan kérdések, melyekről nem hallott az egész
középiskolai oktatás folyamán. Hogy lehessen a középiskolából kikerülő
növendék szellemileg érett, ezek nélkül — véleményem szerint —
el sem képzelhető. Nem tartom magam elég hivatottnak arra, hogy a
középiskolai filozófiai oktatás megreformálásának alapföltételeit lefektes
sem, e rövid lélekzetű értekezés célja csupán csak az lenne, hogy a
nagyobb tapasztalattal rendelkezők s az igazán arra hivatottak figyelmét
felkeltse a középiskolai filozófia oktatás reformjának szükségességére.

Milyen legyen a filozófiát tanító tanár?
Axióma gyanánt elfogadott igazság, hogy minden tárgy sikeres
tanítása elsősorban a tanári egyéniségtől függ, de sehol nem érvényesül
ez az elv annyira, mint éppen a filozófia tanításánál. Midőn valaki a
tanári pályára lép, középiskolai stúdiumai közül a legkedvesebbeket
fogja szaktárgyaiul kiválasztani. Egyetemi tanulmányai alatt kielégítheti
tudásvágyát s gazdag tartalommal megrakodva, elért célja fölött érzett
kiegyensúlyozott lélekkel indul a tanítás mezejére. Ezzel szemben
nagyon kevés azok száma, kik a filozófiát választják szaktárgyul,
nemcsupán azért, mert ez nem kombinálható más tárggyal ügy, hogy
a könnyebb elhelyezkedést biztosítva lássák, hanem azért, mert a filo
zófia művelése különleges összetételű lelket kíván. Filozófus non fit,
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séd nascitur, születni kell erre, a születési adottságok hiányát nem
pótolhatja a mechanikusan elsajátított ténytudomány. A legtöbb tanár
már a pedagógiai vizsgára való anyag elvégzését is terhesnek tartja, s
oklevelének megszerzése után inkább felejt, mintsem gyarapítaná ebbeli
tudását. Hogy filozófia tanítására minden okleveles középiskolai tanár
képesített, még e papír-képesítés nem jelenti azt, hogy sikerrel is tudja
tanítani. Azon általános követelményeken kívül, melyeket minden más
tárgyakat tanító középiskolai tanártól megkövetelnek, a filozófiát tanító
tanárral szemben még más követelményekkel is fel kell lépni: Jártas
nak kell lennie az összes középiskolai tárgyakban, ismerni kell azokat,
ha nem is részleteiben, de legalább főbb alapvonásaiban. Nagy szó
kinccsel kell rendelkeznie, hogy az egyes fogalmak nüánszaival í
tisztában legyen. Az oktató eljárás a filozófia tanításánál is lehetőle
heurisztikus legyen, de csak lehetőleg, csak ott, ahol az új anyag má;
ismeretekkel már kellően elő van készítve. Mivel azonban éppen a
nagyon előkészített részek részletes ismertetésénél óhajtanék anyag
redukciót, éppen ezért nem sok alaposan előkészített rész maradna
meg, tehát a heurisztikus oktató eljárás csak nagyon kevés helyen
alkalmazható egy óra keretén belül. Ebből az következik, hogy az új
anyagrész feldolgozásának oroszlánrésze a tanár munkája. Nehézségeken
átsegíteni a tanulót, komplikált lelkifolyamatot úgy részére bontani, hogy
ezek összetevéséből világos képet nyerjen, elsősorban a tanári munka
feladata. Ehhez pedig egyszerű, nem cikornyás, nem szónoki, de nem
is pongyola stílusbeli készség kell. Állandóan figyelni kell a növendékek
szem- és arckifejezését, melyek egyrészt a figyelem esetleges lankadását, másrészt a meg- vagy megnemértést tükrözik vissza. Kiapad
hatatlan fáradsággal kell lehetőleg konkrét dologhoz rögzíteni az absz
trakt ismereteket, újabb és újabb szemszögletből kell megvilágítani a
tárgyalt anyagot mindaddig, míg a tanár nem látja s meg nem győződik
arról, hogy a növendékek maguk is rájöttek arra, hogy tulajdonképpen
milyen egyszerű a látszólag érthetetlen lelki jelenség. Legyen a filozó
fiát tanító tanár idealista a szó nemes értelmében, legyen érzelemgazdag,
de ne érzelgős, legyen jó ember, de ne pipogya, legyen világos okfejtő,
de ne szónokias, legyen következetes, de ne rideg, szeretettel felruházott
oktató, de ne elfogult szülő.

Néhány szót még arról, hogy milyen legyen
a jó filozófiai tankönyv?
Mint minden tankönyv, legyen ez is világos, szabatos és magyaros.
Az egyszer már elmondottat ne mondja el mégegyszer más szavakkal,
mert ebből a megnemértés veszedelme származhatik. Ez a tanár dolga
s ha a tankönyv ezt teszi, akkor a lényeg elvész a szóáradatban, ami
nek következménye, hogy a növendék csak üres szavakat reprodukál
szajkó módjára. Ne legyenek túl hosszú mondatok, legfeljebb két mel
lékmondattal bíró összetett mondat engedhető meg. A különleges filo
zófiai szókincset úgy használja, hogy ne kelljen a növendéknek egy-egy
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mondat elolvasása után azon gondolkodnia, hogy milyen nyelven is van
megírva az, amit elolvasott. Az általam is használt dr. Böhm —Tankó:
Lélektan és Logika középiskolai tankönyv tartalmilag minden kritikát
kibír, de már világosság és szabatosság s néhol a magyarosság szem
pontjából kívánni valót hagy. Szerény véleményem szerint nagy szolgá
latot tenne a középiskolai filozófia tanításnak az a filozófiát hosszú
időn át tanító középiskolai tanár, aki e tankönyvet a második kiadás
számára átírná s ha az általam helyesnek tartott anyagredukciót s
anyagpótlást figyelembe venné, a filozófia tanítás igazi célját hathatósan
elősegítené.
(Nyíregyháza)
Weiszer Gyula.

Comenius: Kis beszéd
az ékes latinság tanulásáról,
melyet a III. latin (az atrialis vagy rethorikai) osztály felállításának
idején, az 1652. év január 10. napján tartottam a nemes pataki iskolában.
„Különféle viszontagságokon, annyi válságos dolgon át Latium felé
tartunk“, mondta egykor terhes utazása kísérőinek ama nagy Aeneás,
a római nemzet alapítója. Most ezt magamévá teszem és titeket, nemzetes, nemes, nagytiszteletű, tekintetes, tudós és tiszteletes férfiak, és
téged, tanuló ifjúság, munkálkodásom jóakaratú és állandó szemlélőit,
ugyanezekkel a szavakkal buzdítalak türelemre és reményre: sokféle
viszontagságokon, annyi válságos veszedelmen át Latium felé tartunk!
Mert mi is e helyen Latiumba tartunk, Erdély méltóságos fejedelem
asszonya, a mi legkegyelmesebb úrnőnk pártfogása alatt már másfél
évvel ezelőtt terveket szővén ez iskolában a tisztább latinság tanításáról
és tanulásáról. És amikor először felszedtük horgonyainkat, reményünk
volt arra, hogy az isteni Favonius szellője alatt hajóútunkat úgy fogjuk
bevégezni, hogy egy év (t. i. 1651) alatt a latinság mindhárom osztályát
teljesen felállítva láthatjuk. De kedvezőtlen szelek gátoltak, úgyhogy a
Scyllák és Charybdlisek kerülésével szükségképpen idegen helyekre
kellett jutnunk és idegen dolgokba, végül viszontagságokba és válságos
helyzetekbe, amelyek bennünket célunktól visszavetettek. Mert emberek
vagyunk és a halandóság sorsa nyom bennünket. A gondolkodásunk és
a kigondoltak végrehajtása nem egyenlő lépéssel járnak. Ama viszon
tagságok és válságos helyzetek közt pedig, amelyek hánytak-vetettek
bennünket (hogy méltóságos fejedelmeink nyilvános küzdelmeiről és
gyászáról hallgassak, amelyekben nem tudunk részt nem venni), volt
annyiunknak: nekem és enyéimnek is és a nyomdászoknak hosszabb
betegsége, amellyel annyi hónapon át küzködve, még nem is mindnyájan
és teljesen vergődtünk ki. Bizonyára így tetszett az isteni bölcseségnek
megpróbálni türelmünket. Nekünk azonban, ha férfiak vagyunk, nem
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szabad hátrálni a balsors előtt, de a különféle viszontagságokon s annyi
válságos dolgon át ép úgy kell törekedni Lakúmba, t. í. a nyelvek és
azután az emberi és isteni dolgok egész tanulásának amaz óhajtott jobb
rendszere felé. Jó véget fog a jó Isten adni, bízzunk; akinek nevében
vállaltuk fel e dolgot és akinek dicsőségét céiozza ez, csak a mi türel
münk és buzgalmunk ne hiányozzék ! „Elég gyorsan, ha elég jól“, mondta
az ifjúi tanulmányok ama jeles irányítója, Quintilianus. Tehát, ha ké
sőbben érjük is el céljainkat, hogy mégis annál jobban elérhessük, dol
goznunk kell. És mert a latinság tanulásában már az elmúlt évben két
osztályt felállítottunk, a harmadik és utolsó felállításához (amely a fino
mabb irályé lesz) ma kezdünk hozzá. Tetszik hozzátok, latinság ta
nítói és hozzátok, latinság tanulói és hozzátok, iskolánk szemlélői, egy
kis beszédet előre bocsájtani az ékességről, és pedig 3 irányban: I.
mindennemű, különösen pedig az ész- és nyelvbeli ékességet ajánlva,
a legékesebb teremtménynek, az embernek; II., megmutatva, hogy mely
dolgokban áll a szép minden neme, névszerint pedig a beszédé és a
nyelvé; HL, rábeszélve titeket, e nemzetbeli jelenlévőket, arra, hogy ez
iskolában, ez osztályban, amelynek felállítására jöttünk, az eszeteknek,
nyelveteknek, minden testeteknek ékességre való kiművelésére ne szalasszátok el az alkalmat, ha már a mindent mindenben legszebben el
rendező és intéző isteni jóság és bölcseség azt akarja, hogy ez ne
hiányozzék nektek.
A z I.-ről.
Ékesség, szépség, összhang, alak, kecs, báj, ragyogás, dísz, kel
lem : itt egynek vétetik, t. i. az isteni bölcseségnek a dolgokra rányo
mott pecsétje gyanánt, amelynek látása az eszes teremtményt az ő
csodálására és szeretetére ragadja. Tehát minden ékesség és szépség
forrása az Isten, és az ő dolgának mind öninagukon belől összehangzó
és kellemes rendje, mind önmagukon kívül bizonyos esetleges ékít
ményekkel való díszítése. 0 az, aki a világ ez igen szép palotáját
szerkesztette. 0 az, aki ebbe a szép színházba, mint legszebb nézőt,
az embert bevezette. O az, aki ugyanabba és az ő egész ivadékába,
mindnyájunkba minden szép szeretetét beoltotta. Úgyhogy az összes
emberek közt senki sincs, akit a föld valamely szép tájéka, a síkságok
és a hegyek kellemes kilátása, a szép kertek és szőlőhegyek, az ál
latok gyönyörű alakja, az épületek összehangzó szerkezete, a díszes
ruha, a jól összeállított étel és a kellemesen hangzó zene ne ragadna
meg. És hát miért ne ragadna el és gyönyörködtetne bennünket inkább
az, ami által még inkább emberek vagyunk, a gondolkodás és a nyelv
ékessége. Óh mily szép bölcsnek lenni! T. í. bármely szépnek szépen
való kifejezésére és a lelkek rábeszélésére képesnek! Nem méltatlanul
gondolják minden szellemes dolog közt legszellemesebbnek az ékes
szólást. A bölcseség ugyan önmagában véve nagyobb az ékesszólásnál,
de az emberi életben, bölcs Salamon bizonysága szerint, többet tehet
az ékesszólás, mint a bölcseség. Az elméjében bölcset fogják bölcsnek
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nevezni, de az ékesbeszédű nagyobbat fog találni (így szól a Példab.
XVI. r. 21. v.). T. i. többeket és többször ráz fel, ragad meg, hajlít,
vezet oda, ahova akar, az ékesbeszédű szónok, mint a bármennyire
finomeszü, de az ékesszólás fegyvereit nélkülöző tudós. Ez azért van,
mert a bölcseség sajátlag csak az értelmet igyekszik felvilágosítani.
Aki a befogadott fénytől ragyogni tud, az még mozdulatlan. De az ékes
szólás az akaratra, a tettek királynőjére s az ő tanácsosaira, az érzel
mekre hat, amelyek míg az ész óraművében a súly szerepét játszák,
megmozdítva nem tudnak nem mozgatni. Az érzelmek — mondom —
lényünk fele; ahová akarnak, oda ragadnak minket, azért ezeknek az
ékesszólás erejével való megmozdíthatása okozza, hogy egész népek is
megmozduljanak. Ezt bizonyítani akarván a régiség, 1öltötte az Orpheusról való mesét, aki citerája énekével vadakat, fákat, sziklákat
összehívott s egyetértésre hozott, szintúgy egy másikat is Arionról, aki
szintén zenéjének kellemével szelídítette meg a tengeri szörnyeket.
Innen van ez a mondás:
Orpheus az erdőben, a delfinek közt Árion. Hozzáteszem: az elvontabb tudományok értelme sem képes soha önmagával elég össz
hangban lenni az ékesszólás eszközei nélkül. Ezért a bölcs régiség a
rejtettebb értelmű és magasabb hasznú dolgokat az ifjak figyelmébe
ajánlani és bizonyos rövidebb úton az utókornak átadni akarván, köz
mondások, példázatok és talányok takarójába szokta azokat burkolni.
Sőt magának az Istennek is, amikor igéje által hozzánk beszél, a be
széd minden mesterfogását tetszett alkalmazni s jobban, mint bármely
Demosthenes vagy Cicero utánozni tudná. Az isteni ékesszólás fogal
mához tartozik tehát a beszéd ékességének mesterségét ismerni. Ezért
a legnagyobb hittudósok, régiek és újak (különösen Tertullianus, Lactantius, Hieronymus, Ambrosius, Augustinus, Gregorius s nemrég Kál
vin János) a beszéd ékességét a dolgok fenségével úgy kötötték össze,
hogy nemcsak az isteni bölcseségű tanítókat, de a római ékesszóláséit
és a legsímább irályéit vezéreiknek ismerték el maguk a kritikusok.
Ezért semmi ok arra, hogy ti a hittudomány tanulói, a tisztább latinság tanulását tőletek idegennek gondoljátok! Nektek a feladatotok az
mindenekelőtt, akik szükségesnek tartják az emberekhez emberi nyel
ven beszélni, hogy amikor Isten helyett és Isten helyében nektek kell
beszélnetek, Istenhez méltóan, azaz kiművelt nyelven iparkodjatok be
szélni. (Ézs. 50. 4.)
A IL-ról.
Elég ennyi arról, hogy mily szükséges az, hogy az ember a nyelv
dolgában is minden oldalról kicirkalmazott, finom, sőt kellemes legyen.
Félek, hogy valaki ezt mondja: Hiába tanácsolod, hogy gazdag, formás,
tanult és ékes legyek, mert akarok, óhajtok, vágyom az lenni. De in
kább hát az utat mutasd meg, amelyen eljussak a gazdagsághoz, tanullsághoz és ahhoz, ami ékesség. Ezt felelem: Remélem, hogy akarod, aki
nem vetetted le az embert. Mert jót akarni sajátja az emberi termé-
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szetnek és örökös tulajdona. De némely dolgoknak ez az akarása anynyira unalmas és száraz, hogy tanulmánnyá (t. i. munkát nem kímélő,
inkább legyőző szándékká) sohasem emelkedik.
Tehát némely dolgoknak ezt az ilyen lomha akarását addig kell
nógatni és tüzelni, míg tűzbe és mozgásba nem jön. Mégis hallom el
lenvetésed : hogy te akarod a taníttatásodat. íme, e céllal alapítsuk meg
ma, hogy boldog és szerencsés legyen, ez iskolában az ékesszólás
osztályát! Itt bárkit, aki tanítványunk lesz, és pedig tanulékony tanít
vány, az ékes nyelvnek és irálynak minden fogására meg fogjuk taní
tani egyenes, könnyű és kellemes úton. E választékos útra a ti számo
tokra finom lelkű, tudományú és erkölcsű vezért is választottunk s
nemsokára ki is fogjuk nevezni. Ennek és mindnyájatoknak én magam
is a finom szorgalom és szerénység példájával előtte járni egyáltalán
nem fogok vonakodni, amíg szükséges. A többiek mind, akik tanul
mányaitok számára fáklyavivőkül és hajnalcsillagul adattak, ezért most
szorgalmasabban fognak arra törekedni, hogy titeket e finomabb mű
veltségre minden lehető módon előrevigyünk.
Óhajtod mégis, hogy valamelyes és pedig rövid elöízt kapj az
ékesszólás művészetéből. Halld! Testi alakot közülünk mindenki csak
egyet kapott a természettől, nem tudnám megváltoztatni, de az öltözet
folytán a külsőnek végtelen a változatossága. így a dolgok kifejezései,
amelyek a velük született beszédből valók és amelyeket a ianualis osz
tályban fogunk tanítani, csak egyszerűek; a csónakot csónaknak, a
kapát kapának nevezzük, de a beszéd ékességei végtelen módon vál
tozhatnak és végtelen kellemmel is, mialatt másnak mondjuk, mint
mondják, vagy másként; mégis ugyanazt, amit állítunk, még kifeje
zőbbnek, világosabbnak és kellemesebbnek értjük, mintha saját nevén
mondanók. Ezért nevezi Salamon az ilyenfajta művészileg cserélt sza
vakat kardoknak és a beszéd ösztökéinek, amelyek a lelkekbe mélyen
bevágódnak (Préd. 12. 13), azért, mert jobban behatol a hegyes, mint
a tompa. Példával fogom ezt megvilágítani. Ha barátod valamit elle
nezve így szólna hozzád : ez a te dolgaidnak ártani fog, mindenesetre
mond valam t. De ha ezt mondaná: nem fogod elkerülni a hajótörést,
ha nem fordítod el hajódat e sziklától, vagy ezen ellenségeid csodás
diadalt fognak ülni, vájjon nem többet mond-e, vájjon nem jobban be
hatol-e ? Tehát aki ilyen kardokkal és ösztökékkel betölteni tudja
gondolkodását és beszédjét, az finom lesz, ékesszóló lesz és képes
lesz, mint Orpheus, sziklákat és fákat mozdítani s vadakat szelídíteni.
E művészet pedig mit kíván? Ilyenféle tudományt honnan szer
zünk? Megtanuljátok majd kedveseim ezt az ékesszólás ez iskolájában
az év leforgása alatt, megadja majd az Isten. A lényege: előbb kíván
tatik a dolgok ismerete: a latin szóknak pontos megértése, mindeniknek
saját s eredeti jelentésével előbb kívántatik, végül az ékes beszédre
vonatkozó szabályok és gyakorlatok nyugodt útja s okos fokozata
kívántatik.
A dolgok egyetemes, de általánosabb ismeretét (úgy reméljük)
már kimerítették az ékes beszéd jelöltjei a ianualis osztályban: a dől-
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gokat, amiket a világ bír, állandó szótárából és amilyen rövid, olyan
világos kis leírásaiból. Most a dolgok ugyanazon egyetemességén át
fogjuk őket vezetni, mindent újból vagy különösebben fogunk megvizs
gálni, vagy szorgalmasabban szemügyre venni, hogy mindent érthessenek,
amelyekről azt ítéljük, hogy az osztályba osztottak számára az ér
telemre szükségesek. És így a dolgok ismeretét, mint az ékesszólás
alapját szorgalmazzuk majd, semmit sem törődve azok balgaságával,
akik azt, hogy övéiket reáliákkal ne zaklassák, hanem egyenesen az
ékesszólás mesterségére bocsássák, rövidebb útnak gondolják. Mert
ezek nem tudják, mit kívánnak, nem értik, hogy mit mondanak. Mert
bizony alap nélküli épületet akarnak emelni, azaz romlásra építeni.
Ezt a balgaságot nem szabad tovább megtűrni az iskolákban, melyek
pontosan észszerű módszert fognak követni s embereket akarnak a
műveltségre alakítani, nem papagájokat haszontalan fecsegésre, A dol
gok dióbelével kell a lelkeket táplálni, nemcsak szavak polyvájával
megtölteni. Ha azt akarják, hogy az iskolákból tanult, a dolgokon és
munkákon uralkodó emberek menjenek ki, nem pedig koldusok, a va
lahonnan összekaparított szavak és gondolatocskák cókmókjaitól duz
zadok, akik komolyan semmire sem alkalmasak (hacsak a természet
szerencséje nem pótolja ki).
Másik kelléknek mondtam a latin nyelv tiszta ismeretét, főleg a
szók eredeti jelentésére s azok hajlításának és fűzésének formáira vo
natkozólag. Hogy ezt nem hiába követeljük, el fogja ismerni az, aki
tudja, hogy Aristoteles, mikor az ékesszólá^ szabályait kezdte előadni,
ennek első erényéül említette a s' X X rj r í 'Ce i r-t, azaz a tiszta gö
rögséggel, idegenszerűség és nyelvtani hibák nélkül való beszélést és
azt is, hogy Cicero is bizonyította, hogy ő nem képes azt beszédre
tanítani, aki nem tud beszélni. (Schola Latina III. 16.) Mi tehát, midőn
azt reméljük, hogy a ianualis osztályt megalapozván (ahol tanulóink
mindnyájan latinul beszélni tanulnak, azaz minden látott dolognak latin
szavakkal és pedig tisztán fűzött latin szavakkal való kifejezését tanul
ják) jó alapot vetettünk, amelyre már bizton építhető az, ami ékesség
van ugyanazon nyelvben; nem fogjuk engedni, hogy ez észszerű hala
dásunkat bárki is megzavarja, azaz, hogy bárki, aki valamely dologról
tisztán beszélni eddig nem tud, ide az ékes beszéd és szólás osztályába
tolakodjék. Socrates bölcsészeti iskolájának ajtófélfájára ezt Íratta o d a :
„Senki, aki mértanhoz nem ért, ne jöjjön be!“ Mi a mi rétori isko
lánkra ezt fogjuk írni: „Senki, aki kimondhatatlan, ne jöjjön be!“
Végre azt mondtam, hogy ép az ékes beszéd e tanulásában is, ép
ez osztályban, bizonyos okos fokozatra van szükség, hogy ne a tete
jétől kezdjük, hanem az aljától, továbbá innen ne ugrásokkal töreked
jünk a csúcsra, hanem jó rendbe szedett és erősen megépített lépcső
kön keresztül emelkedjünk fel. Előttünk jár itt szépen minden művében
az örök bölcseség, mindenütt a dolgok elemeitől haladva előre, meg
határozott nörekedésen át, a zöméhez s a tökéletességhez. Nem más
ként mennek előre a dolgok a művészetben sem (amelyek a természet
utánzásai), minthogy a legkisebbtől kezdjük és a nagyobbakon át a
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legnagyobbhoz menjünk. így lesz itt is. Meg fogunk tanítani titeket,
kedveseim, a beszédet ékesen tarkítani, eleinte főleg egyes szavakra,
vagy 600 módon, azután a szavak kapcsolataira, vagyis a kifejezésekre,
más és ismét más módon, azután a mondatokra, azután a periódusokra,
végül a teljes beszédre, szinte végtelen, de mégis a rendszerbe foglalt
és a szabályokhoz annyira kellemesen és világosan visszavezetett mó
dokon, hogy itt semmi tövist vagy bajt nem kell remélnetek, hanem
csupa kellemet és gyönyört. Mert biztosan törekszünk oda és alázatosan
bízunk abban, hogy mi a kívánt módszer könnyűségétől és szeren
cséjétől már nem vagyunk messze.

A III.-ról.
Ezek után most arra térek, hogy titeket e gyönyörökre hívjalak,
akik nemességetek, vagy más dolgok folytán méltóknak ítéltettetek arra,
hogy ide hivattassatok, és akiknek nevét nemsokára olvasni fogom.
Jertek, szellem virágai s kezdjétek a műveltség virágocskáit már úgy
szemlélni, szagolni, leszakítani: nem hogy azok a virágocskák a keze
tekben elhervadjanak, hanem a mostani kellemes illaton kívül egykor
jóízű és kemény húsú gyümölcsöt is hozzanak a szeretett hazának,
mert itt nemcsak a tudományok ágai, hanem a tehetségekbe helyesen
beplántálandó virágai is csíráznak. Bárcsak olyan okosak lennétek, hogy
megértenétek, hová célzok ezzel. Egyszerűbben fogok szólani, mert azt
akarom, hogy megértsetek. Jis hogy megértsetek, az nektek van leg
inkább érdeketekben. Fájdalommal értettem és a dolog előttem eléggé
tudott, hogy ti, nemes ifjak, többnyire csaknem kényszerűségből tartóz
kodtok itt az iskolában és akinek megadatik, hogy az iskolát itthagyja,
legtöbben, ha nem is mindnyájan, általában eldobják a könyvet, úgy
hogy nektek a tudományokkal többé semmi közösségetek nincs. Mert
egy írót sem olvastok, a külső akadémiákra egyáltalában nem mentek
ki, a tudós férfiakkal való társalgást teljesen kerülitek, megelégedve a
latinság egy kis darabjával, a magyarul való írással és olvasással. Mely
meggondolatlanság, az ördögbe, mily balgaság a tudományba belekapni,
így elhagyni egészen a tudományokat; ezzel a gondolkozással néhány
év alatt elveszítitek a ti és tanítóitok végigszenvedett munkáit, elveszí
titek szüléitek rátok fordított költségeit, el azon gyümölcsöket, amelye
ket a hazának tartoztatok volna hozni! Mily üdvös volna, ha ti, vagy
szüléitek és pártfogóitok, tekintetbe vennétek a szomszéd országok
példáit, ahol a nemes nem gondolja magát elég nemesnek, ha ifjúkorában
a keresztyén világ legeisőrendű országait, akadémiáit, udvarait bejárva meg
nem látogatná és magát a külső nyelvek tudásával és a különféle poli
tikai tudományok ismeretével hazája hasznára fel nem ékesítené. Ha e
nagyon nemes tudásvágyat tőletek, magyar nemesség, nem is nyerhetjük
meg, bárcsak legalább azt nyernénk meg, ami legközelebb eső, hogy
vegyétek rá lelketeket itthon a tunyasággal felhagyni, azaz a jó köny
veket : történetieket és földrajziakat, melyek a föld kerekségét és abban
az Isten csodálatos dolgait, az emberi szorgalom különféle látványával
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s az elmúlt századok sokféle futásával s a dolgok változásaival együtt
írjuk le, szorgalmasan olvasni inkább tartsátok méltóknak, mint hogy
magatokat legott a tunyaságnak és a butaságnak, vagy torkotoknak és
hasatoknak, vagy talán a gazdasági teendőknek átadjátok. Ezt bármely
népbeli is megteheti. A ti nemességetekhez pedig valami más illik. Óh
egykor hadverő nemzet, annyira elpuhultnak akarsz-e látszani, hogy
sem fegyverrel, sem tudománnyal nem törődve csak a hasadra gondolsz ?
Óh szedjétek össze magatokat, hogy ti, egykor Mars fiai, valaha Mi
nerva fiai legyetek! Bárcsak, miután engedtem, hogy engemet a tudo
mányok tanulásának előmozdítására ide édesgessetek, e részről bár
annyira boldog lennék, hogy titeket, nemes ifjak, a könyvek szeretetére
megnyernélek. Bizony nem mulasztanám el ez utak és módok keresését,
ameddig itt vagyok : mert különben valóban hiában leszek itt és fájni
fog, hogy itt voltam, ha titeket, bármily bájoló igéimmel, nem illettelek
és a műveltség szabad tudományai körül nagyobb szorgalomra nem
csábítottalak. Mert ezeket a jelen és a távollevőknek mondom. Bárcsak
meghallhatná hangomat az egész Magyarország! S ti, magyar nemesség,
kérlek, emlékezzetek egykori dicső királyotokra és római császárra,
Zsigmondra, aki az ő tanácsosának, egy tudós s tőle nemessé tett fér
fiúnak nevetett a balgaságán. Mert amikor másnap fontos dologban kérte
övéi tanácsát, külön tanácskozásra utasította udvari nemeseit, külön
tudós tanácsosait, ez sokáig habozván, hogy hová forduljon, végre az
udvariak csapatához csatlakozott. Ezt látván a császár is, nevetvén, így
szólt: Ő maga a saját méltóságát nem tudja elég méltón megbecsülni.
Én, folytatja, egy nap alatt százat tehetek nemessé, tudóssá pedig még
egyet sem 100 év alatt. Ezért ti nemesnek születettek, származásotok
nemességét műveljétek az ész nemességével és a dicsőség koronájához
a bölcseség koronáját adjátok. Ha titeket szülőitek, kik a dolgok értékét
megbecsülni nem tudják, a bölcseség műhelyében, az iskolában (a mienk
ben vagy másban) tovább meghagyni, vagy jelesebb iskolákba, akadé
miákra küldeni vonakodnak, kérjetek, könyörögjetek, közbenjárókhoz
forduljatok, míg meg nem nyeritek. Mi ez iskolában, ha valami unalmat
keltő volt, úgy gondoltuk kivetni, hogy — a nagy isten segítségével —
az útvesztőből paradicsomot csinálunk. Csak adjatok időt és ne resteljetek velünk együtt lassú lépésben tovább haladni. Belétek bölcseséget,
okosságot, ékesszólást egyszerre nem önthetünk, lassan belétek csepeg
tetni nem fogunk megszűnni. Nemcsak a tudomány elemeinél pihenjetek
meg, a csúcs felé törekedjetek. Senki a mi versenypályánkról, ez isko
lából pályabér és koszorú nélkül ne távozzék. Itteni tanulmányaitok
koszorúja pedig az ékesszólás dísze lesz, amelyhez titeket most meg
hívunk. És hogy ti ne vonakodjatok állhatatosan itt megmaradni és
szépen s teljesen kicsiszolódni, azt teljes joggal követeli tőletek a haza,
az egyház és a család fénye, amelyet így majd megnőtt eltek. De ti is,
ifjak többi tömege, akiknek a nemesi címen kívül születni jutott osztály
részül, ezeket jegyezzétek meg magatoknak, hogy kiki a saját helyén
vitézül viselvén magát, Istennek, az egyháznak, a hazának, Isten segít
ségével hasznára és díszére lehessen.
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Még jól esnék tanulóink szüleihez is szólani, ha lehetne, akik
fiaikat (kikről azt akarják, hogy őket mi jó gondolkozásra és tisztes
tudományokra tanítsuk), ugyanazokat jórészt maguk rontják meg, vagy
legalább az előhaladástól visszatartják. T. í. a hazahívással s a nem
idején való visszaküldéssel. Íme a példa. Krisztus születésének ünne
pére szokás szerint szétbocsájtottuk mindazokat, akiknek elküldését
kérték a szülők, úgy, hogy a törvény szerint vissza kell térniük az
ünnep után nyolcad napra. íme ma a 17-ík nap telik el s még nem
tértek vissza mindnyájan. Az anyák ez ártalmas kedvezése mennyire
megrontja fiainkat. Meit így mind minket, mind a társaikat hátráltatják
és a saját előhaladásukat is késleltetik s azokba a kimaradás és az
iskola megválásának vágyát oltják be. A szülők e megfontolatlan szo
kása mind a fiaiknak árt, mind a tanárok, az iskola, az egyház s végül
a hazának ártalmára van. Bárcsak rászánnák magukat ennek figyelembe
vételére 1 Ha így folytatják, az iskola bajai a gyógyszernél eresebbek
lesznek. De Isten ezt ei fogja fordítani. Reméljük majd, hogy e rossz
szokás, mely nem rossz szándékból, hanem meggondolatlan hibából jön,
megjavul majd, ha a hiba napfényre jő. Azon kell tehát dolgozni, hogy
nyilvánvalóvá legyen.
Hozzátok fordulok, ez iskola tanárai és köztanítói, akiken áll jó
részt (ha nem is teljesen', hogy ez iskola emelkedjék vagy lehanyatoljon,
felvirágozzék vagy száradni ktezdjen. Mert nem hiába mondjuk: „Amilyen
a király, olyan a nép." Ha ti, munkások, serények, a munkának nem
csak tűrői, hanem vágyakozói is lesztek (kevés a munkától nem un
dorodni, követeld — mondja Seneca), könnyű módon elérhető lesz az,
hogy a rátok bízottak is ilyenek legyenek. Ezért nem csodálom, hogy
egy valaki, aki csodálta, hogy a tanítási tudományokat oly aggódva
tárgyalják, ezt mondta: A tanítás könnyű módszereit keressük, holott
minél inkább azt kellene csinálnunk, ho.y az iskolákból kiűzzük a
tunyaságot. Legyetek, kérlek,ti olyanok,mint az, aki,mikor egy jogtanuló ta
nácsot kért arra nézve, hogy mi módon tudna a törvénytanulásban sike
resen előre menni, a megragadott könyvet felnyitotta s leveleit ide-oda
forgatva, így szólt: Tégy így és ismét így!, a könyvek állandó forgatását
ajánlva neki. De mégis tudjuk, sőt köteíességünk Krisztus e mondását
alkalmazni ide: „Ezt tegyétek, azt ne mellőzzétek!“ Azaz mind a mód
szert jobban kifejteni, mind magunknak a dologra elevenebbeknek lenni
és abban a tanulók előtt egyre jobban példával előljárni. Mi nem al
szunk, a módszer útjait nyomozván és az arra rendelt eszközöket
sürgetvén, hogy ti tudjatok aludni, nem ugyan úgy, hogy horkoljatok és
magatokat a tunyaságnak adjátok. Ez iskolát, ha Isten akarja, a mű
vészi óra formulájára szándékozunk visszavinni, de az óra is azt akarja,
hogy pontosan igazgassák. Az isko’a munkáit az igen díszes nyomdai
mesterség formájára szándékozunk visszavinni, de még a dolog nem
ért oda, ahová akarjuk és célozzuk. És bár ott volna, vagy ott
lesz, a nyomdában is nagy vigyázásra van szükség és sok mun
kára, hogy hibák ne csússzanak be. Ezeket mondom magamnak és
nektek, kedves tiszttársaim. Mutassuk meg munkabírásunkkal, sőt szór-
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galmunkkal és fáradhatatlan serénységünkkel azt, hogy értjük, miért
megyünk tudósszámba. T. i. nem az élet nagyobb kényelme miatt
(amely után a tömeg kapkod), hanem a nagyobb munkák miatt, melyek
kel az Istennek és az emberi társaságnak többet használunk, mint a
tömeg. Legyen tehát mindenikünknek ama achillesi hősi mondás ha nem
is a szánkban, de szívünkben : az én munkarészem nagyobb legyen.
Kérem az Istent, hogy minket, kik a ti tanulmányotok élén va
gyunk, hogy titeket, akik a jó gondolkodást serényen támogatjátok, hogy
mindkét — egyházi és világi — részről való pártfogóinkat, úgy erősít
sen, úgy buzdítson, áldásaival úgy halmozzon el, hogy ami bennünk
bágyad s tévelyeg, sántikál, meggyógyuljon! Ügy legyen 1 Elmondtam.
Ford. : Gulyás József.

A Toldi és a stilisztika.
■
I

S
fi

jj

A Protestáns Tanügyi Szemle 1930. évi február havi számában
Péter Zoltán kartárs közölt egy cikket, mely a stilisztika-tanítás nehéz
ségeiről szól. Panaszkodik, hogy a IV. osztály anyagát (Toldi és stilisztika) az új tanterv heti 3 órájával elvégezni szinte lehetetlenség s a
tavalyi közgyűlésen mégis azt hangoztatták egyesek, hogy a magyarnál
csak az újabb irodalomtörténetben van túlterhelés. Sőt akad vélemény,
mely szerint a stilisztika és retorika egy évre volna összeszorítandó.
Minthogy a cikk írója azzal fejezi be sorait, hogy szeretné mások
véleményét hallani ez ügyről, legyen szabad pár szól szólanom a kérdéshez.
Mindenekelőtt megjegyzem, hogyha túlterhelésről beszélünk a ma
gyar nyelvnél, tagadhatatlan, hogy ez legerősebben az irodalomnál érez
hető s legenyhébb a retorikánál, aztán a poétika és stilisztikánál. Nem
azt mondom ezzel, hogy a stilisztikánál nincsen túlterhelés, hiszen amit
cikkíró elmond az említett sorokban, azt csaknem teljes egészében
magam is aláírom. En csak a többi osztály anyagával való összevetés
ben nézem a IV. osztály anyagát.
A cikknek abból az igen helyes megjegyzéséből indulok ki, ami
az Utasításra vonatkozik. Eszerint az I. félévben a 3 óránál egy óra
elméletre, kettő gyakorlatra fordítandó, a II. félévben pedig megfordítva.
Mivel pedig minden héten elesik egy óra dolgozatírásra (illetve javításra),
tellát mindegyik féléiben csak egy elméleti és gyakorlati óra marad.
(A gyakorlati alatt olvasmányi órát értve.)1
Itt tehát a tantervben vagy utasításaiban számolási hiba van, mert
2 ■)- 1 -j- 1 = 4 , pedig a heti óraszám 3. Mivel tehát ezt megtartani for
mailag úgysem lehet, az ember úgy segít magán, hogy más beosztást
1 Ugyanezt megjegyzi dr. Bartha Jó zsef: „A magyar és latin nyelv tanítása.“
Orsz. Tanáregyesületi Közlöny. 7. szám. 1930.
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csinál. A fődolog úgyis csak az, hogy a tanulók Toldit s a stilisztika
(és verstan) szabályait megismerjék és amennyire lehet, gyakorlati al
kalmazásukat is elsajátítsák,
A beosztás, mely nagyobb megterhelés nélkül a célhoz közel segít,
a következő lehet;
Van egy évben 100 óra. Ebből elesik a 14 dolgozatra 28 óra.
Vegyünk 28 órát Toldira s 28 órát a stilisztikára is. Ez (3 X 28 = ) 84
óra. Tehát még (100 — 84 = ) 16 óra marad ismétlésre, összefoglalásra
s főleg iskolai" olvastatásra (amit egyébként más órákon is végzünk).
A Toldi 28 óráját úgy osztom be, hogy 24 óra alatt feldolgozom
a 12 éneket s mindegyik órán veszek még fel valamit a költemény
nyelvéről, személyeiről (jellemek), keletkezéséről stb., 4 órán pedig
összefoglalásokat végzek, összehasonlítást Ilosvay Toldijával stb.
Nem kell éppen felületesnek lennünk (nem egyszer feladatokat is
is csinálunk: összeállítjuk a Toldi-ház és udvar, valamint a környék
alaprajzát a költeményben elszórt adatok alapján stb.). Csak egyre kell
nagyon ügyelnünk. Ne foglalkozzunk egy percet se olyasmivel, ami nem
okvetlen szükséges.
A somogyi, falusi gyermeknek nem beszélek a gémeskútról, nyájés tarlóról egy szót sem, Viszont a nagyvárosi diáknak meg sok minden
másról van tiszta képe, amiről egy vidéki fiúnak fogalma sincs, tehát
Pesten meg sok más válik feleslegessé a tárgyi s egyéb magyarázatokból.
Az én szerény véleményem az, hogy a Toldi annyira világosan,
egyszerűen és népiesen van megírva, hogy kár is magyarázgatni azon
felül, hogy szerkezeti szépségeit kimutatjuk. A stilisztikai szabályoknál
úgyis mindig utalunk reá, a dolgozat-témák megbeszéléseinél, javításnál,
stílusgyakorlatnál szintén. A poétikánál, az irodalomban Arany János
nál megint visszatérünk hozzá, amikor is a fejlettebb tanulókkal eset
leges hiányokat könnyen pótolhatunk. Tehát a Toldit megközelítő ala
possággal feldolgozhatjuk a beosztás szerint.
A stilisztika 28 óráját a következőképpen osztjuk fe l: a stílus és
stilisztika fogalma 1 ó ra ; a stílus világossága, magyarossága, szabatos
sága, szemléletessége, élénksége 3—3 ó ra; jóhangzás 2 ó ra ; ritmus 1,
vers-sor, rím 1, magyaros versszakok 1, klasszikus versláb, -sor és
szak l —1 óra; nyugateurópai formák 2, stílusfajok 1, stílusunk fejlő
dése 1 óra. Összesen 28 óra. Minthogy pedig 16 órám még maradt,
tehát ezekből valamit rendszerezésre s főleg olvasmányokra fordítok.
A rendes („28“) órákon s a fentebb említett 16 órán olvasott stílus
mintákon kívül a házi olvasmányokkal, tartalmi jegyzetek átvizsgálása
után történt bírálatok alkalmával, dolgozatjavításnál, feleletek korrigálá
sánál szintén segíthetünk magunkon s van némi alkalmunk a stilisztikai
ismeretek elmélyítésére és a helyes, szép stílus megszerettetésére.
Végeredményben a cél: a jó és szép magyar stílus. Éhez sok
gyakorlat és érzékfejlettség kell, ami éveket igényel. így habár a sti
lisztikát csak egy féléven tanítjuk, de a stílust nyolc évig tanítjuk.
A stilisztika megtanítását (eltekintve a polgári ügyiratoktól, amit csak
éppen érinthetünk s jobb is volna a retorikához csapnunk), el lehet tehát
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végezni, habár kissé terhes is. El lehet végezni annál is inkább, mert
a jó és szép stílus tejlesztésében úgyis állandóan kell számítanunk
minden karlárs segítségére. A történet tanára éppen úgy köteles a
helyes gondolatkifejezésre ügyelni, mint a hittan, va^y akár a földrajz
előadója. A latintanár meg már Phaedrusnál (III. o.-ban) és Ovidiusnál
(IV. o.-ban) segítette megismertetni a verstan egyrészét, (Időmérték,
versláb, hexameter.)
Sajnálom, hogy térszűke miatt nem fejthetem ki gondolataimat a
dolgozat-témák megbeszélése- s főleg megválasztására, valamint több
más részletkérdésre vonatkozólag; mert íg> esetleg úgy tűnhetnek fel
soraim, mintha a felületesjég mellett szólnának. De hiszen magyar
tanárok, szakemberek előtt ismeretesek a célravezető legkisebb utak is.
Azt hangsúlyozom tehát végezetül is, hogy a stilisztikát el kell
végeznünk ennyi idő alatt, mert ha a magyarnak több teret adunk, azt
a felsőbb osztályban kell tennünk. Ott sokkal inkább szükség van
minden órára, minden percre. (S az I—II. osztályban!)
Én valahogy meg tudom érteni azokat a hajdúböszörményi gyű
lésen s más helyeken elhangzott véleményeket. A VII. és VIII. osztály
ban el kell végezni az egész magyar irodalomtörténetet s át kell tekin
teni a nyelvtant, stilisztika-, retorika-, poétika-anyagot az érettségi előtt!
S bizony, ott is csak heti 3 óra van. Szomorú, hogy a IV. osztályban
nem jut több idő, de ez még százszor, ezerszer szomorúbb !
(Csurgó)

Écsy Ö. István.

Hazai és külföldi irodalom.
M adárhatározók. Üszómadaraink meghatározója. I. Bukó-,Hattyú-,
Kacsa- és Lúdfélék. Irta : dr. Nagy Jenő. 20 eredeti fekete és színes
képpel. Kapható a szerzőnél, Debrecen, Erdősor 5.
A Magyarországon előforduló ragadozó madarak meghatározója.
Irta: Szemere Zoltán. 12 szövegképen és 8 (1 színes) táblán, 174 rajzzal.
Budapest. A szerző saját kiadása. 1930. Madártani Intézet.
Korunkat sokan a természettudományok századának szokták mon
dani. Abban a tekintetben, ha a gépek diadalmas előrenyomulását te
kintjük, tényleg igazuk is van. A gépek napról-napra több ember ke
zéből ütik ki a szerszámot, halad a technikai kultúra, mégpedig ame
rikai mintára, rohamléptekben. Viszont a nagyvárosba szorult emberek,
a házak tömkelegében, mindig jobban elfelejtik, illetve nem is ismerik
a természetet. A folyókat szabályozták, a mocsarakat, lápokat lecsapolták,
kiszárították, elvágták a vadon élő madarak útját, megszüntették a
fészkelőhelyeket, ellömték a táplálékukat megadó forrásokat.
Újabban a cserkészet, a túristaság, de maga az iskola is iparkodik
visszajuttatni a fiatalságot, a diákságot a természetbe. Semmit sem ér
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a könyvből tanult biológia, növény- és állattan, ha azt nem támogatja
beszédes példákkal a természet. Erre valók az iskolában a kirándulások.
A kirándulásokon, a szabad természetben többet tanul a gyermek, ha
ott látja úszkálni a vadkacsát, a figyelő bölömbikát, a sétáló gólyát,
mintha 10 kitömött példányban látja a szertárban vagy a tanteremben.
A kirándulás nehéz munka a tanár részére, sok figyelmet, tudást, ön
uralmat követel.
Ezért jó a fenti két munka. Nagy Jenő a híres debreceni refor
mátus kollégium ismert nevű tanára, vadász, biológus, szakíró, stb.
Mindenki örülhet tehát, aki megszerzi olcsón kapható (1'28 P) kis mun
káját, mert vele könnyen boldogul a vizek világában. A vizek, mocsarak
s lápok minden időben oly változatos és soha meg nen únható, han
gulatos természeti képei azok, amelyek mindig vonzani fogják a ter
mészetkedvelőket. Minden madárnak, amit tárgyal, közli a magyar,
német és latin nevét, tehát igazi képét iparkodik megrajzolni a mi
lelkűnkben is. Együtt érzünk a szerzővel, amikor írja: A zuzmarás téli
időben, a be nem fagyott patakrészleteken, a zöldfejü gácsérok, vagy a
tarka-barka, csengő repülésű északi jeges kacsák belopása, vagy nyári
hajnalok s alkonyatok kacsahúzása, ahol a nádasok ezerszavú hang
versenye adja a legfenségesebb kíséretet, az ég alján lejátszódó „szín
játék“-hoz, vagy pedig a vízivadászat királya, a nagy tavak vagy kis
pocsolyák szélén ásott lesgödörből végigélvezett libalesek ... mind-mind
mámorba ejtenek. így azután a természet rajongóivá is leszünk.
Nagy szükség van Szemere Zoltán munkájára is, aki meg a Ma
dártani Intézet megfigyelője. A ragadozó madarakat igyekszik megismer
tetni velünk, nemcsak szóval, írásban, hanem rajzokban, fényképekben is.
Hogy ez mennyire fontos, igazolja az élet. Még müveit emberek, va
dászok, tanárok sem ismerik kellőképpen a ragadozó madarakat. A szo
kás az, hogy minden horgascsőrű madarat gyűlölünk, pedig a legtöbb
hasznos, tehát jóbarátunk, nem üldözni, hanem kímélni kell.
Az iskola nagy hasznát látja az ilyen munkáknak, mivel közelebb
jut révükön a való élethez. A tanulók nem cél nélkül járnak a termé
szetbe, hanem ismervén annak abc-jét, a természet lényeit, ismerősöket
találnak ott, megtanulnak olvasni és megszeretik a mindenek alkotóját,
lelkűkbe beköltözik a munka édes nyugalma. Ezért is érdemes tanulni
és kutatni.
’
Horváth Károly dr.
Cholnoky Jenő: Afrika. I. kötet. 115 képmelléklettel és 20 tér
képpel. II. kötet. 102 képmelléklettel és 4 térképpel. Budapest. A Ma
gyar Földrajzi Társaság könyvtára.
A modern földrajztanítás, az ismeretek helyes közlése, a meg
felelő világszemléletnek a megadása sokszor nehéz feladatok elé állítja
a lelkiismeretes tanárt. Könnyű a dolog ott, ahol a kellő anyagiak mellett
bármikor vásárolhatunk könyvet, mindig jár 1—2 idegennyelvű modern
szakfolyóirat is. Ámde ezt csonka hazánkban kevés iskola mondhatja
el magáról. Haladni meg kell a tudománnyal, így bizony jól esik, főleg
a csak magyarul tudó földrajztanároknak, Cholnoky Jenőnek a munkája.
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Rendszeres földrajz az. Végigmegy Afrikának minden részén, miközben
kimerítő képet ad Afrika földrajzáról. Tulajdonképpen a György Aladár féle földrajzi könyvek folytatása lenne ez a két kötet. Még a háború
alatt ott jelent meg Amerika is ugyancsak Cholnoky tollából. Ámde
Afrika már sokkal rendszeresebb, összefüggőbb munka, könnyebben át
lehet tekinteni, igazi tanári kézikönyv. Ha ilyen módon fel volna dol
gozva mind az öt világrész, főleg Európa s kiegészítené végül egy teljes
és módszeres Magyarország földrajza, akkor nem lehetne minduntalan
felhánytorgatni, hogy nem ismerik a földrajzot. Aki idegen nyelveken
olvas, az a németben bőséges forrásmunkákat talál, de igen sokan
semmit, vagy csak nagyon gyengén tudnak németül. Emiatt feltétlen
szükség van az ilyen munkákra, amelyek megkönnyítik az egyetemes
oktatást is.
Cholnoky nyelvezete, okfejtése, előadásmódja világos. Előttünk áll
Afrika felépítése, hegyrajzi szerkezete, időjárásának, éghajlatának ki
alakulása, a folyórendszerek keletkezése, a nép életmódja, politikai
tagozottsága, illetve tagolatlansága, Afrika földjének jelentősége a jövő
gyarmatosítások szempontjából, t. i. hol élhetnek meg az Európából
kiszorult népfeleslegek. Nem lehet ma már csak „sötét világrész"-nek
tekinteni Afrikát, mert napról-napra növekszik a jelentősége nem
csak a feketék, a színesek, hanem a fehérek szempontjából is.
Ezért meg kell ismernünk Afrika igazi képét és földjének, népeinek
jelentőségét.
Horváth Károly dr.
Erdélyi Lajos dr.: Mondattani tanulmányok a nyelvtudo
mány és nyelvtanítás köréből. Magyar Nyelvi Tanulmányok, III.
Budapest. Kókai Lajos bizománya. 1930.
Az áll. polg. iskolai tanárképző főiskola tudós tanára, aki egyben
a budapesti egyetemen címzetes rendkívüli professzor is, mondattani
vizsgálódásait már 3 és fél évtizede végzi. E munkásságának egyik
terméke az a tanulmány, amely első kidolgozásban még a Nyelvtudo
mányi Közlemények XXVI. és XXVII. kötetében jelent meg, de külö
nösen négy tudós idevágó munkálkodásának mindig jobban és jobban
elmélyedő tanulmányozása alapján a jelen kiadásban „Az összevont
mondat modern szempontból“ címmel nyerte meg végleges kialakulását.
Ezek a tudósok : szintaktikai vonatkozásban a mindig eredeti gondolkozású polihisztor, Brassai és a kérdés legalaposabb tárgyalója, a pe
dagógus Kern, pszichológiai vonatkozásban pedig a legönállóbb magyar
bölcselők egyike, Böhm és a nyelvlélektan megalapozó búvára, Wundt.
Erdélyi Lajos azonban az ő sajátos módszerével nem csupán
ezekre a forrásokra támaszkodik. Tudott dolog, hogy az ő lelkiismere
tessége a problémák összes vonatkozásainak kibogozásával egészen
sajátságos színt ad tudományos dolgozatainak. A felölelt kérdés apró
lékos megvilágításának különösen jellemző vonása nála a történeti hát
tér szélesvonalú megrajzolása. Hogy valamit figyelmen kívül ne hagyjon,
vagy hogy valamiről az ne lássék, hogy figyelmét elkerülte, még az
ismétlésbe bocsátkozástól sem riad vissza, s gondosan ügyel arra, hogy
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az író, aki állításaiért felelős és kutatásainak önállóságát jogos meg
elégedettséggel élvezi, mindig első személyben előtérben álljon. Ez a
jellemvonás azonban föltétlenül alkalmas arra is, hogy az olvasóban a
bizalom és megnyugvás érzetét még a legmeglepőbb következtetésekkel
szemben is felébressze. Itt is a görög és latin rétorok és grammatikusok
vonatkozó elmélkedéseitől (endeia, detractio, zeugma) Scaligeren fi545)
és Sanctiuson (1585) át a német (pl. Gottsched, Adelung, Bernhardi, a
két Heyse, Willmanns, Rassmann, Ziemer, Burghauser stb.), francia és
angol nyelvészekig mindenki teóriáját bemutatja, aki az „összevont"
mondattal valamilyen szempontból is foglalkozott. Amikor pedig a kér
dés magyar irodalmára tér át, részint a szövegben, részint a jegyzetek
között nyelvtudósok és nyelvtanírók egész légiójának feltogásával ismertet
meg bennünket, bár már előbb is jelezte, hogy az egyik vagy másik
német tudós tanához kinek a nézete áll a mieink közül legközelebb.
Ilyen alapvetés után tér át a szerző az összevont mondat csoport
jainak megállapítására. Azaz még ezt megelőzően újabb tudnivaló el
mondásánál is megáll. A bevezetésben ugyanis 3 főcsoportját különböz
tette meg az összevont mondatoknak. E zek: I. a közönségesen annak
ismertek (pl. Most harag és nagy bú forog elméjében, A nap melegít
és világít, Könnyeket és jajkiáltást küldöttünk az égbe), II. az egy má
sikkal összetett, elliptikus mondatnak nevezettek (pl. Sírt a király, de
még jobban a királyné). III. a többszörösen összetett mondatként sze
replők (pl. . . . ha nézlek és ha látlak, szívem elvész bánatában). Most
hozzájuk csatolja azt a mondatcsoportot, amelyhez az ú. n. „rövidített“
mondatok tartoznak s amelyeket nálunk „kurtított mondat“, „mondat
kurtítás“ stb. néven szoktak emlegetni (igenévvel, értelmezővel rövidítés).
A munka tulajdonképpen az I. csoportbeliek tárgyalása s Brassai szel
lemes elmélete. Kern didaktikai aggályai és Burghauser meggyőző ok
fejtése alapján az „összevonás“ tana tarthatatlanságának világos ki
mutatása. Mert szétszedhetők ugyan e mondatok külön mondatokká, de
egészen bizonyos, hogy nem azokból a felaprózás útján számlázottakból
keletkeztek összevonás útján, aminek logikai eredetük és lélektani
elemzésük egyaránt ellene mond. Teljesen elképzelhetetlen ugyanis,
hogy ez a mondat: „Péter és Jakab Jeruzsálemben és Galileában pré
dikált“ — négy különböző (P. Jernzsálemben pr., J. Jeruzsálemben pr.,
P. Galileában pr., J. Galileában pr.) mondat összevonása volna, hiszen
még logikailag is logikátlan az a feltevés, hogy négy ítélet összefogla
lásával volna benne dolgunk (v. ö .: Mill Stuart). Sőt a legtöbb ilyen
mondatnál ezt a szétbontást lélektani képtelenség nélkül meg sem csi
nálhatjuk (pl.: Az ég és föld közös munkája volt, - Hunor és Magyar
testvérek voltak). Pedig az az igazság, hogy „a nyelvet nem az elvont,
logikai, hanem a reálisabb, lélektani alapon kell elemeznünk."
Annak felismerése, hogy itt tehát logikai tanítás (az is formális !)
csúszott be a nyelvtanba, arra bírja Erdélyit, hogy kinyomozza az
eredetét amaz eljárásnak, amely dialektikai formalizmussal nyúl a nyelv
jelenségeihez. A stoikus bölcselők szempontjait véli felfedezni az I. és
II. csoporthoz tartozók több, mint két évezredes értelmezésénél, amint
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az a római rétorok és latin grammatikusok közvetítésével a német
logikákig és nyelvtanokig s a múlt század 50-es éveitől kezdve a ma
gyar nyelvtanszerzőkhöz eljut. Más az „ítélet“ és más az „ítélés“
(mondat). S annak felbontása is csak alanyi és állítmányi részre történ
hetik így : „Péter és Jakab Jeruzsálemben és Galileában prédikált.“
Ezé meg (lélektanilag!) csak így! Az ítéletösszetevés már szillogizmus,
egy ítéletben csak fogalmak összetevéséről beszélhetünk. Tehát a logika
maga is hibázik, ha itt nem (legfeljebb) vegyes kifejezésű vagy össze
tett fogalmakat vél megjelenni, hát hogyne lenne hibás az a nyelvtani
felfogás, amely mondatok összevonását keresi ott, ahol nyilván „halmo
zás "-ról (Brassai), „kettőzés"-röl stb. (Kern) lehet beszélni. A tartalom
belső és szoros összefüggése kizárja az ilyen értelmezést: „Széchenyi
és Deák korunk legnagyobb államférfiai valának", ebből lett: „Sz. ko
runk legnagyobb államférfia vala" és „D. korunk legnagyobb államféríia
vala!“ De ha lélektanilag nézzük a dolgot, akkor is csak képzetek
kapcsolódását fedezhetjük itt fel, azaz nyelvtani megfelelőikét: nevekét,
szavakét. Mert a „felbontás“ lehet formális eljárás, de semmiesetre sem
magyarázat olyan vonatkozásban, mintha valami azért, mert széthaso
gatható, összetettnek volna minősíthető. „A szorgalmas későn, korán
munkálkodik“ mondatban olyan ideális egységbe olvadnak a határozók,
hogy mindennél jobban igazolják, hogy „a mondat csak egyszeres vo
natkozásokat (Burghauser: einfache Beziehungen) tartalmazhat", amit a
szokásos kérdőszó-feladás is mutat, pl. itt: .,,Péter és Pál hajba kapnak",
vagy a rag egyszeri használáta itt: „Buda-, Mohács-, Nádornál elfutó"
(v. ö .: wir sprachen viel von deinen Reisen und deinen sonstigen
Abenteuern, animi elatio cernitur in periculis et laboríbus). Az algebrai
közös tényezőjű, többtagú kifejezés jut itt eszünkbe: (ab)c = (harmincegy)edik, vagy az ősember nehézkes kifejezési módja, aki abban az
esetben, ha csak az áílítmányt tudta megnevezni, az alanyra pedig
csupán a kezével mutatott rá, egészen bizonyos, hogy a folyóról akar
ván két cselekvést kijelenteni, nem bökött egyet felé s kimondta, hogy
„foly", aztán megint bökött egyet s kimondta, hogy „apad", hanem
egyszer odamutatva azt mondta, hogy : „foly, apad 1"
Legnehezebb ez a bizonyítás az állítmánynál, mert két határozott
módú igét egységes mondatrésznek tekinteni, sokak elölt egészen szo
katlan dolog. Burghauser okoskodása azonban itt is jó kiindulópont
Erdélyinek. „Elesett és eltörte a lábát" nem két mondat, csak képzet
tömeget tartalmazó, egy jelenetet kifejező, összetett állítmánya van.
Alaktanilag mindkét ige egyezik az alannyal, ami maga is az egy tény
leges vonatkozás mellett szól, s különben sincs különbség e mondat
állítmánya és az „ő ifjú és tapasztalatlan volt" mondat állítmányi név
szóinak viszonya között. Itt nyilván egyszerű mondattal van dolgunk,
tehát ott sem lehet összetettet feltennünk, csak azt mondanunk, hogy
többtagú állítmánya van. Még formai alapon is bizonyítják ezt a segédigés alakok : látni és hallani fogsz, látta és hallotta volna (Darius comprehensus et vulneratus est), értelmi alapon pedig az ilyen népmeséi
kitételek: mennek, mennek, mendegélnek.
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Ez utóbbi tanítás vezeti el azután tudósunkat arra az állításra is,
amelyet itt szerkezetet megbontó kitérés nélkül hosszabban nem bizo
nyíthat, hogy a mondatnak mondatalkotó része nem a határozott módú
ige (ő már 1897-ben beszélt névszó-állítmányról), hanem egy bizonyos
érzés (a halló vagy olvasó részéről), illetően éreztetés (a beszélő részé
ről) arra vonatkozóan, hogy itt alany-állítmány-szinthezisről, alany-állítmány-viszonyról van szó, s ami hangsúlyozásban, hanghordozásban nyer
kifejezést. Bizonyos, hogy szerzőnk e tételének igazolásával sem fog
a nyelvtudomány adósa maradni, de mégsem hallgatható el az a kérdés,
hogy — bár e viszony kihangsúlyozása valóban ige nélkül is lehetséges
— vájjon nem logika nyert-e itt megint döntő befolyást nyelvészeti
magyarázatban (1. Bőhm logikáját), ahol pedig az ő szerepe Brassaí
szerint sem lehet több, mint a láthatatlan nemtőé úgy, ahogyan a többi
tudományok felett őrködik.
A pedagógus nagy hálával tartozhat ezekért a fejtegetésekért
Erdélyi Lajos dr.-nak. Mert végső következtetésben a tanítást zavaró
bizonytalanságok és homályosságok eltüntetését eredményezik a nyelv
tani oktatás egy igen fontos területén. Az „összevont mondat" nehézkes
magyarázata és — mint az elmondottakból kitűnt — egészen helytelen
elnevezése kiesik a nyelvtanból, s az egytagú alannyal, állítmánnyal stb.
álló egyszerű mondatok után áttérünk az itt tárgyaltakra, amelyeket
szintén az egyszerű mondatok kategóriájába sorozunk, de „többtagú
mondatrészekkel bírók"-nak nevezzük őket. Legfeljebb alsó fokon be
szélünk még náluk két vagy több alanyról, állítmányról stb., de össze
tett mondatot semmiesetre sem láttatunk bennük. Logikai és pszichológiai
(sőt nyelvtörténeti!) okok alapján tanítja ezt a modem nyelvtudomány
egyik legkitűnőbb magyar művelője,
(Mezőtúr)
Dr. Kovács Géza.
Tarczay Erzsébet: Kálmán király. Történelmi elbeszélés. Mis
kolc, 1929. 118 lap.
Az ifjúsági regényeknek s elbeszéléseknek megvan az a közös
sajátságuk, hogy alkalmazkodni kívánnak olvasóik szellemi nívójához.
Ez amilyen dicsérendő jó tulajdonság egyrészről, olyan hiba is egyúttal.
Mert amíg a szerző keresi-kutatja a gyermekeket érdeklő motívumokat
s túlzott igyekezettel próbál megmagyarázni mindent, amit talán túlmagasnak tart olvasói értelmi szintjének, lassanként elsikkad a lénveg
keze között, örökös kitérése, magyarázkodó tendenciája pedig szürkévé,
unalmassá laposítja a jól indult mesét is.
Ezek a gondolatok merülnek fel az ember előtt e kis munka ol
vasásakor. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy ez a kis mű nem jó,
csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy lehetett volna jobb, sokkal jobb is.
Témafogása elsőrendű. Könyves Kálmán alakja valóban regénybe kíván
kozik. Az Arpádházi hercegek közül a legegyénibb utakon járt. Kolos
torban nevelkedett, tudósnak készült s közben dicső harcokról, fényes
tettekről álmodozott; irigyelte Álmost, testvérét, hogy az otthon maradat,
vadászhat, vívhat, verekedhet, neki pedig a kolostori cella négy fala
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között kell lemorzsolnia ifjúságát. Megváltás volt számára a trónra való
elhívás. Óriási tervekkel, nagy-nagy ambíciókkal eltelve kezdi uralko
dását, hol nemcsak mint törvényalkotó, de mint honszerző is európai
hírnévre telt szert. Lényének ez* a dualizmusát avatott írói kéz remekül
kiaknázhatta volna; a szerző is látja ezt, hangsúlyozza is kellőleg, de
nem tudja olyan vonzóan érzékeltetni, hogy lebilincselje mondanivalóival
az olvasót, ami annál súlyosabban esik a latba, mert pedagógus-kéz
alkotása, akinek ismernie kellene a kisemberek lelki világát s azt a
módot, ahogyan és amivel legjobban lehet hatni a gyermeklélekre.
A koncepció, a szerkesztés, arányos beosztás sikerült, de a legfontosabb,
a meséje nem kielégítő, száraz, eseménytelen. Azt szeretném értésére
adni, ha legközelebb kilép a kisemberek elé, ne akarjon mindenáron
ifjúsági író lenni, kezelje felnőttként a kis olvasókat és nagyobb siker
fogja követni vállalkozását. Higgye el nekem, a kis emberkék a felnőt
teknek szánt műveket is élvezettel olvassák, ha azok valóban művészi
alkotások. Csak természetes legyen és a meséje vonzó. A világirodalom
legnagyobb klasszikusai (Don Quihote, Robinson, Dickens) ifjúsági át
dolgozás nélkül is kedvelt olvasmányai ifjúságunknak. Egyik hosszabb
tanulmányom kapcsán különben rá is mutattam arra, hogyan kerülnek
a klasszikusok a gyermekszobába, ami nem értékcsökkenés, hanem
fokmérője a halhatatlanságnak.
Madáchy István illusztrációi kitűnőek, korhüek, egyes helyeken a
szöveget is pótolják.
(Mezőtúr)
Dr. Boross István.
Vitéz Sághelyi Lajos d r.: A németországi középfokú gyakor
lati irányú iskolázás szervezete. (Különlenyomat az Orsz. Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1928—29. évf. 3—6. sz.-ból. 94 oldal.)
Alcímül adhatnók: Tanulmány a magyar polgári iskola érdekében.
Szerzőt a főváros tanácsa tanulmányútra küldötte. E műve nagy
ügyszeretettel és hozzáértéssel készült beszámoló. Érdekes és értékes
anyag azok számára, kik a polgári iskolához közel állanak. A címben
négy jelző is körülírja az iskolatípust, de hasznos eligazítást ad egy
ötödik: általános és nem szakiskolákról van szó ; a mi polgári iskolánk
sem szakiskola.
Külföldi viszonyok tanulmányozása részben felvilágosítás a hazai
időszerű kérdésekben is. A háború gyökeresen megváltoztatta a német
tanügyet. Ezek a változások még tartanak, az iskolákat a kialakulás, a
keresés folyamata jellemzi. Becker volt kultuszminiszter maga mondotta
több reformjára, hogy ,,az új rendet egyelőre kísérletnek ' tekinti.
A szóbanforgó iskolák Németországban hatoszályúak, Céljuk az
elemi műveltségnél több, általános praktikus műveltség nyújtása, az élet
igényekhez. való könnyed igazodással az egyes termelési ágak (ipar,
kereskedelem) életfelfogásába való nevelés.
Legrészletesebben a porosz Mittelschulet ismerjük meg. Utolsó
formáját 1925-ben nyerte. Öncélú iskola, melynek tanterve csak álta
lános kereteket ad, úgyhogy a tanári testületek és helyi hatóságok sza-
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badsága (Spielraum) nagy. Élnek is vele : ,,Láttam egy egész sor Mittel
schulet, de két egyformát nem találtam.“ Részletesen tárgyalásra kerül
az iskolával kapcsolatos minden tanulmányi és igazgatási ügy. Aki el
mélyed a sok részletbe, az adatokba, az hasznos megállapításokat
nyerhet. A Mittelschule példája pozitív irányú jó véleményt ad polgári
iskolánk törekvései mellett.
Hasonló alapossággal tekinthetjük át a szász, wiirttembergi és
bajor Realschule helyzetét. Ezek azonban már felemáscélúak, úgyhogy
a gyakorlati irányú középfokú oktatás egyik államban sincs rendezve.
E három példából szerző éppen a negatívumok révén jut el a polgári
iskolák igazának megindokolásához.
A gondos részletmunka után következik a kérdés súlypontja, az
összegezés. A „ Tanulságok“ értékes szintézis, melynek megállapításaival
jórészt egyetértünk. Kétségen felül áll, hogy sem az elemi iskolázás
kiépítésével, sem kettőscélú szakiskolázással a polgári iskolákat pótolni
nem lehet, melynek a szükséges kifejlesztés után is öncélúnak kell
maradnia. Eddig részben az elemi iskolázást pótolta. Hazánkban azonban
a területi és gazdasági viszonyok nem kívánnak olyan mozgékony
szervezetet, mint a porosz.
Az óhajtott nagyarányú reformokból, Csengery polgári iskolájából
azonban egyelőre aligha lesz valami. Valóságban még a nyolcosztályú
elemi iskoláktól is messze állunk, hisz az újak egy tekintélyes hányada
csak egy tantermesnek épült. Pedig az elemifokú oktatásnak nálunk is,
mint másutt, természetszerűleg nagyobb a politikai súlya.
A tanulmányban kisebb, de bizonyára áthidalható ellentmondá
sokat, egy-két vitatható megállapítást találunk. Ha pár kitérést átugrunk,
kiseb szakaszokat megcserélünk, úgy egyszerűsödik s könnyebb lesz a
gondolatmenet. A mű végén gazdag irodalom van.
A tárgyat szerző magyar nyelven, különnyomatban könnyen hozzá
férhetővé tette. — Őbenne a polgári iskolázás ügyének nagykészültségü,
kimagasló, sokra elhivatott munkását tiszteljük.
(Sopron)
Rozsondai Károly.
Muraközy Gyula: A prédikátor könyve. Kecskemét, 1929.
240 oldal. 8".
A mű Századok prédikátorai, Nemzeti sorsunk szószékén, Kiáltó
szó a magyar pusztákon, A világ, Halál tornácában főcímek alatt közli
Muraközy Gyulának aktuális történelmi és irodalomtörténeti évfordulókon
tartott előadásait, közönséges és ünnepi prédikációit, melyekkel ez az
utóbbi tíz évben munkálta a magyar nemzeti lélek és az evangélium
talaját, maradandó lelki hatással.
Muraközy neve nem ismeretlen a magyar szépirodalomban sem.
Versekkel, novellákkal indult és azóta is bámulatosan sokoldalú és ter
mékeny irodalmi munkásságot fejt ki. Istentől rendelt, megáldott, példa
adó típusa annak a modern magyar református gyakorló lelkésznek,
,,prédikátornak“, aki nemcsak szóval, de tollal is mindent elkövet, hogy
belejusson az evangélium, a mai magyar élet forgatagába.
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A prédikátor könyve, eddig megjelent legterjedelmesebb kötete,
és így belőle bőven van alkalmunk boldog örömmel szemlélni azokat a
drága lelki ajándékokat, melyeket Muraközyben szánt Isten Kecske
métnek, a Kiskunságnak, az egész nagy magyar pusztának,
Muraközy lelki portréjához mindenesetre hozzátartozik az eszté
tikai vonás, aminthogy érdeklődési körét jórészt ma is a szépirodalmi
élet vonatkozásai foglalják le, de az esztéticizmus távolról sem uralkodó
jellemvonása, mint ahogyan némelyek gondolják. Evangéliumi esztétika
az övé llásd Ibsenről szóló előadását), úgyhogy utóbbi nem túltengő
nála, mint — sajnos — a legtöbb „költő-papunk“-nál, hanem mélységes
hitével, a benne élővé vált evangélium látószögéből vizsgálja és látja
meg Jókaiban, Aranyban, Vargha Gyulában, Ibsenben stb. az esztétikai
szépet. Részére úgy ezek az irodalmi nagyságok, mint a mohácsi vész,
a turáni átok, a hazaszeretet tényei, a szociális kérdések, a zene stb.
egy-egy felséges isteni kinyilatkoztatás a szépről, a jóról, az igazról.
Innen van, hogy ezekről a sokszor letárgyalt személyekről, ese
ményekről, tárgyakról mindig van új és bőséges mondanivalója. (Lásd
március 15-i beszédét egy kaszinóban.) Ugyanazok a mélységes meg
látások, a mindennapi élet közönséges, de nagy kérdéseit alázatos hittel
s boldog örömmel megoldani képes karizmái tündökölnek prédikációiban
és halotti beszédeiben. Nyelvezete az elvontabb témájú prédikációiban
bizonyos mértékig talán túltömött, de az ezernyi elraktározott és nap
világra kívánkozó lelki élmény ezt magával hozza.
Kívánva kívánjuk, hogy ennek az ízig-vérig magyar és ízig-vérig
evangéliumi prédikátornak szava eljusson minden magyar intelligens
emberhez, aki csak érdeklődik magyar életünk ezernyi megoldatlan
kérdése iránt, mert akár a zsidókérdés, akár a fajvédő kérdés, vagy a
szociális helyzet ügye csak úgy talál megoldást, amint Muraközy pré
dikálja : ha egyén, nemzet és evangélium élete egybetorkollik.
(Mezőtúr)
Tóth Dezső.
Dr. Victor János: Térj magadhoz drága Sión. Budapest. 1930.
296 oldal. 4'. Ára 6 pengő.
Szerző, aki a magyar református egyházi élet egyik legelőkelőbb
munkása, az utóbbi 10—12 év alatt az egyházi sajtóban közölt cikkeit,
egyházi beszédeit s konferenciai előadásait adta ki, összegyűjtve jelen
művében. Hat fejezetre osztja bőséges mondanivalóit: Az egyház meg
újhodásáról, Egyház és belmisszió, A fővárosi egyházi életből, Egyház
és nemzet, Ünnepek és vasárnapok, Vázlatok nagy kérdésekről címmel.
Egészben a mű címe ez is lehetett volna: „Adalékok a magyar
református megújhodás kezdetének történetéhez.“ Mert felbecsülhetetlen
egyháztörténeti értéke van annak, hogy Victor János, aki a legnemeseb
közelharcokat vívta anyaszentegvházunk megújulásáért, mondhatatlanul
mélységes hitének és kifogyhatatlan szellemi energiájának lecsapódásait,
ezeket a hírlapi közleményeket megmentette az elmúlástól azzal, hogy
összegyűjtve egy kötetben kiadta. A magyar református egyházi revival
még csak a kezdet kezdetén van, eredményei még távolról sem bon-
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takoztak ki, akármennyire is áltatjuk ezzel magunkat, de múltja már is
van. Máris szükséges, hogy megihlesse lelkünket azok lelkének melege,
kik kiválaszíatásuk szerint felvették a küzdelmet, elsekélyesedett egy
házi életünk megújulásáért. Ezek közé tartozik Victor János. Először
az elvek tisztázódására volt szükség. Athatóbb logikájú, ragyogóbb
dialektikáiú. az evangéliumi idealizmus mélységesebb rajongóját és egy
ben vaskosabb realistáját pedig kívánva sem kívánhatta volna egyházunk
az elmúlt évtizedben, mint éppen Victor János.
De mégis jobb cím ez : „Térj magadhoz drága Sion.“ E klasszikus
szavakban nemcsak nyelvtanilag, de eszmeileg is van valami jövőre
utalás. E cím sajtóbeli közleményeket takar, melyek megírására múló
jellegű időszerűségek adtak okot, de mégis alkalmiságukból — bátran
jósolhatjuk — nem fognak veszteni még vagy száz évig. Arra a hitre
pedig, amely e könyvnek lapjairól foglyul ejti a lelkünket és az ebből
a hitből táplálkozó intellektualizmusra mindörökre szüksége van egy
házunk vezéreinek és közkatonáinak egyaránt. Pontosan ennek a könyv
nek a lelke — amely Istennek Lelke — művelte egyházunk első meg
újhodását is Déváin és Szegedin keresztül és azóta is Medgyesi Pál és
Szenei Molnár és Szíkszai György stb. által. Ennek a könyvnek szem
pontjai irányadók lehetnek még hosszú időkön által, mert ezeknek a
szempontoknak talaja az evangélium és a való élet.
,,Térj magadhoz drága Sion!“ Ezzel a könyvvel is jobban, ezzel
is közelebb az örök dicsőség felé. Isten arra szánta e művet.
(Mezőtúr)
Tóth Dezső.
Ifj. Krug Lajos: Tüzek a végeken. Selmectől—Sopronig. Meg
jelent vitéz Tóth Alajos könyvnyomdái műintézetében. Sopron, 1930.
228 oldal.
A világháború szomorú vége és a szerencsétlen forradalom az
ezeréves határokat is feldúlta s furcsa tüzeket gyújtott a lelkekben.
Tisztító tüzzé ez csak Nyugat Magyarországon lett. Ennek világosságára
a győztes hatalmak is felfigyeltek. Másutt megfojtott mindent a tehetet
lenség hamuja, megvetették lábukat az új, éhes urak. Legmerészebb
álmaik beteljesedtek. A nyugatmagyarországi felkelés azonban meg
mentette Sopront és környékét.
A tárgyalt kérdés az egész országot érinti, mert minden magyar
nak kincse az ifjúság, mely életét áldozta Sopron megmentéséért s
minden magyarnak kincse a város.
A „Tüzek a végeken“ előszavát Fekete Zoltán, a bányamérnöki
és erdőmérnöki főiskola volt rektora, írta.
A selmeei főiskola történetének legszomorúbb és legizgalmasabb
darabja a megírás vezérfonala; ezt az intézményt is sodorták a széle
sebb mederben kavargó események. Az író lendületesen, könnyen
vezeti a tollat. Szép nyelvünk gazdag képanyagát nagy megérzéssel
használja fel a festésre. Előadása a gyorsan gördülő eseményekhez illő,
nem terjengős. Ihlet, majd a jogos keserűség hangja szól belőle, nyílt,
szókimondó, másutt könnyekig megható.
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Az eseményeket többnyire csak röviden elemzi, mérlegeli; az
előadáshoz pár sorban csatolja állásfoglalását, keveset elmélkedik a
rugókon és kapcsolatokon.
Mint az események erősen aktív átélője (őmaga is résztvett a
nyugatmagyarországi felkelő harcban', nem tud mindenütt — a történetíráshoz bizonyára szükséges — hűvösebb hangon megnyilatkozni. így
írása ha történeti hűségű is, de helyenként regényízü. riporteri könynyűséggel. Mindenesetre legszomorúbb része a történetnek a király
visszatérésével bekövetkezett testvérharc. Ennek a nem jól megalapozott
lépésnek lehető hatásait különben sohasem fogjuk tisztán látni.
Történetírásban az idő, a hely, a személyek hű megjelölése alapkövetelmény. Ezeken kívül a könyvben bőven előforduló számadatok
beszélnek hasznosan, világosan. A valóság s így a társadalmi jelen
ségek vizsgálatában a számszerűség kategóriájának alkalmazása nélkü
lözhetetlen. A fonások közlése élővé teszi a múltat. A könyv tele van
okmányok, jegyzőkönyvek, parancsok, táviratok, falragaszok, beszédek
és aktuális újságcikkek szószerinti közlésével.
Medgyesi Schwartz Antal akadémiai festő a könyv számára meg
rajzolta a most már porladó, nyilttekintetű, fiatal hősöket.
A népszavazással kapcsolatos rajzok és propagandairatok mellé
kelése a tanulságokat fokozó gondolat. A kifejező, szimbolikus cím
lapot is a szerző rajzolta.
ízléses, modern nyomással a kiadó emeli a mű értékét.
Az első kiadás tiszta jövedelmét a szerző ,,a nyugatmagyarországi
felkelőharcokban elesett bajtársak síremlékére“ ajánlja fel. Ha Sopronban
még nincs is méltó emlékük a felkelő vértanuknak, selmeci diákoknak,
azt állít nekik ez a könyv!
(Sopron)
Rozsondai Károly.

Belföldi lapszemle.
A Magyar Pedagógia, Bárány Gero: Eszmények szerepe a
nevelésben című székfoglaló értekezését közli. — Loczka Alajos: A
népszövetség és iskola címen arról a törekvésről ír, hogy a különböző
nemzeteket közel hozzák a nevelés révén is, s a pacifizmus szellemét
csepegtessék a mai fiatalságba. Mi magyarok mostani elnyomott helyze
tünkben alig állíthatjuk iskoláinkat ennek az iránynak szolgálatába.
Mert, ha mi arra neveljük is tanulóinkat, hogy más nemzetek tanulóival
levelezzenek, azért kívánjuk ezt, hogy a minket ért igazságtalanságról
győzzék meg őket és általuk annak a nemzetnek irányadó köreit, nem
pedig a világbéke jelszavának megvalósítására. Az Irodalmi rovat meg
emlékezik a református és evangélikus tanáregyesületeknek évkönyveiről.
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Az Országos Középiskolai Tanáregyesület közlönyében Dékány
István „Positivízmus a történettanításban“ címen ennek az iránynak
hátrányait emeli ki s bírálja. A tanítás két fókuszában a vallástannak
és történelemnek kell szerinte állania. Ma a technika haladása ennek
hátrányos; de történelmi nevelést kíván, mert ez további kutatásra
ösztönöz. A jelennel kapcsolatot kell mindig a tanárnak találnia. Éppen
ezért a ma felvett anyagnak rövidítését elkerülhetetlennek tartja. Leg
utolsó számából örömmel értesülünk székházavatásának ünnepségeiről,
továbbá az egyesület évi közgyűléséről. Itt is, mint a néptanítóknál,
kihangzik azonban minden ünnepi hangulat mellől a negyvenes szol
gálat és óraszámemelés kisértő rémének hangja; főleg vidéki körök
gyűlései tükrözik ezt vissza. Elkeseredést vált azonban ki az olyan
jelenség is, mint a Nemzeti Sport még illetékes helyről megfelelően
vissza nem utasított támadása.
A Polgáríiskolaí Tanár egye sülé ti Közlöny gazdag tartalmából
Karnis államtitkár Életre való nevelés címen azt fejtegeti, hogy az
iskolának külön élete kell hogy legyen, „a spontán figyelem és mély
gyökerű érdeklődés fölkeltése, átéreztetés és gondolkodtatás, a cselekvő
szellem kiváltása — ebben áll az életre való nevelés s főleg ez a
gyakorlati irányú polgáriiskolának a feladata". Sólyom János evangé
likus hitsorsosunk Petőfi-kultusz az iskolában címen értekezik, s hang
súlyozza, milyen fontos, hogy Petőfi lelkét minél jobban megismerjék
a mai fiatalok. Stéger Ferenc az oktatófilm helyzetéről szól a külföldön,
s itt is különösen meglep, hogy Szovjetoroszországban milyen nagy
súlyt helyeznek rá. Persze, ők bizonnyal propagandacélok szolgálatába
állítják, de mint nevelő és ható eszközt minden országnak meg kell
becsülnie és alkalmaznia is kell. Amerikában tanszéke van már a
filmoktatásnak az egyetemen is. Anglia egyes városaiban az összes
iskolákat felszerelik filmgéppel, Ausztriában tudományosan is feldol
gozzák e kérdést; Belgium talán a legmagasabb fokon áll, itt már 1200
oktatófilm volt 1928-ban s állandóan növelik számát. Chile még inkább
meglephet, nem is hinné az ember, hogy a főváros, Santiago iskoláiban
20 nap alatt 300 filmelőadást rendeztek. Franciaországban a földmivelésügyi minisztériumnak 5 millió méter filmje van már. Nálunk még
igen sok a tennivaló, állapítja meg az író ; tényleg így is van, mert
egyedül a Magyar—Hollandnak kiszolgáltatni összes iskoláinkat, talán
mégsem ideális állapot.
Az Evangélikus Népiskola decemberi száma közli azt a memo- '
randumot, melyet a miniszterhez intézett az egyesület közgyűlése a
terményjárandósággal bíró tanítók érdekében. Ugyan e fontos kérdésről
két cikk is értekezik. Sajnos, a tanítóságnak e fájó sebe még mindig
nem nyert írt a felsőbbség részéről.
A Néptanítók Lapja decemberi számai közül az elsőben Rusztek Károly tanfelügyelő „A múlt század nőnevelési szisztémája Erdély-
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ben címen értekezik. Tacitust olvastam, Befőttet raktam el, Anyám
asszony megpofozott — mondatot találta a Haller grófok egy leánykezzel írott naplójában, s e sorokból a száz év előtti nőnevelésnek a
mostanitól való eltérését mutatja ki. Gyermekek és a felnőttek viszo
nyáról olvasunk ezután, majd Éber Rezső a tcrmészettani és vegytani
gyakorlatokat kívánja a népiskolában s e cikke folytatódik a következő
számban is. Drózdy Gyula a történelemtanítás módjához közöl gondo
latokat. Igen bő lapszemle egészíti ki a közlöny rovatait. A hóközepi
számban Köveskuti Jenő Tomcsányiné Csukrász Rózáról, a mátyásföldi
iskola volt igazgatójáról ír, ki onnan terjesztette fonomimikai alapon
javított hangoztató és írvaolvastató módszerét. Drózdy rovatában V—VI.
osztályos történelemtanítási tervezetét közli tanulságosan. Érdekes hozzá
szólások vannak dr. Kontárik Gyulától az elemi iskolai énektanításra
vonatkozólag, Zimmer Ferenctől a gazdasági oktatás kérdéséről.
Az Ifjú Evek
evangélikus ifjúság"
kinek ösztöndíjában
ifjú részesült már s

október 31 -i számában dr. Oravecz Ödön „Az
patrónája" címen Teleki — Róth Johannáról szól,
évek hosszú során annyi jól tanuló evangélikus
részesül most is.

Az Ébresztő, a KIÉ vezetők lapjában minket érdeklő cikkek is
vannak. Ilyen az Imaóra helye és jelentősége az ifjúsági munkában,
Kapcsolatok a biblia és az ifjúság között, melyekből tanulságot merít
hetnek az ilyenféle munkával foglalkozó kartársak.
A Jövő Útjain, az újnevelés ligájának támogatásával szerkesztett
folyóiratban olvasunk az Odenwald (Heidelberg és Darmstadt közti)
iskola életéről, a Genf melletti Bois de la Bátie-i erdei iskoláról; iskola
termeink feldíszítését is megtanulhatjuk belőle, hogy ne legyenek még
szépen épült iskoláink is kaszárnyái ridegségükkel lelket ölök. Ifjúsági
szálló helyek Németországban címen olvassuk, hogy már 2000 ilyen
fogadja be a természetszerető ifjakat. Bár mi még hátra vagyunk, de
bizonyos haladás már is észlelhető, s van rá remény, hogy nálunk is
lesz mindenfelé megfelelő diákotthon, szálló.
A Magyar Gyógypedagógia minket érdeklő cikke Gévay Károly:
A gyógypedagógiai iskolák és kislétszámú osztályok, továbbá Michels
Fiilöp: Beszédpedagógia címen írt értekezése, melyben a siketnémák
tanításáról hoz gondolatokat.
Dr. Böhm Dezső.

Megjegyzések.1
1.
Apró jegyzetek. Az utóbbi 8 év alatt a lapok szerint 1266
középiskolai tanári oklevelet adtak ki. — A felekezetek államsegélyét
a kormány a jövő évi költségvetésében tovább fogja csökkenteni. A
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törpeiskolák közül többet meg fog szüntetni, ez azonban nem érinti a
felekezetek iskolafentartási jogát. (Fentarthatják, ha van miből). Egy
millió elemista oktatását kb. 20.000 tanító végzi. így egy tanítóra 50
növendék esik. A Nemzeti Sport támadása azért is igazságtalan, mert
a középiskolákban évtizedek óta működnek cserkészcsapatok, amelyek
külföldön is jó hírt és nevet szereztek Magyarországnak. A testi
nevelésen kívül a jellemnevelésre is nagy gondot fordítottak s igye
keztek tagjaikat önálló egyénekké nevelni. A túlságba vitt sport (főleg
a futball) éppen nem nevel jellemes embert, hanem sokszor eldurvítja
s tisztán a győzni akarás szolgálatába állítja a játszókat. Egy-két
arculvágás, lábtörés, rúgás nem is olyan ritka eset. Ilyen esetben
nevelő hatásról szó sem lehet. Túlságosan rövidlátónak kell annak
lenni, aki az ilyen nevelést fölé állítja a cserkészneveléssel párosított
értelmi (érzelmi, azaz vallásos) nevelésnek. A z ország összes tanárai,
köztük is elsősorban a vallástanárok, rosszul végezték volna a mun
kájukat, ha ez így van. Azzal azonban nem lehet válaszolni, amivel a
Nemzeti Sportban a helyreigazítás válaszolt. E szerint a tanárságnak
hatalom van a kezében s ezzel ezután élni is fog. Dehogy van hatalom
a kezünkben! Hiszen most is az óraszámokat akarják emelni. (A
rendőrtisztviselöknél a pótlékokat emelik, vagy új pótlékot hoznak be,
ú. név. vezetői pótdíjat, nálunk az óraszámot. Ez nem a hatalom
bizonysága'. A jelen sok-sok hibájáért nem az iskola felelős elsősorban.
Egyébként Móricz Zsigmond Forr a bor c. regényében is azt írja, hogy
a XIX. század végén a középiskola csak fegyelemre, meghunyászkodásra nevelte a növendékeit, akiknek egyetlen vágyuk az volt, hogy
majd az állammal tartassák el magukat. (Nyugat 1939. 860. I). Mind
kettő túlzás. Hogy a nevelésnek milyen óriási fontossága van az ember
jellemének kialakítására, mutatja az, hogy a csaknem minden nevelés
nélkül felnövő lelencek közül idáig alig l"/o hasznosabb s tehetségesebb
ember került ki. Egy angol író regényét ismerteti a Budapesti Hírlap
(XII. 24) Philip Gibbs Azóta c. regényében; egyik helyen azt írja itt Wilsonról, hogy még belső munkatársaival szemben is olyan zárkózott volt,
mint egy iskolaigazgató a tanszemélyzetével szemben.
Gulyás József.
2. M i a legnagyobb igazságtalanság? Az, hogy az ú. n.
régi nyugdíjasokat, akik eredeti nyugdíjuk csak 50—60 százalékát
kapják, nem mentették fel a kereseti adó felemelése alól!
A gazdasági válság ellenére javították a bírák, katonatisztek,
postások és vasútasok fizetését, csak a tanársággal nem törődött senki
és azzal, hogy a régi és új nyugdíjasok közötti égbekiáltó különbség
megszüntettessék!
A kormány legújabb intézkedését azonban elsősorban a magyar
szellemi kultúra fogja megérezni, megsinyleni. A tanárok és nyug
díjasok eddig is nyomorúságos helyzetükhöz mérten támogatták az
irodalmat és művészetet és jótékonyságot gyakoroltak. Most, hogy újra
megnyomorították őket, nem tehetnek mást, mint hogy újra leszállítsák
kulturigényeiket: nem járatnak lapokat, nem vesznek könyvet, nem
járnak színházba és hangversenyre...
Szelényi Ödön.
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Egyházi és iskolai hírek.
Géresi Imre 1 a mararnarossz*Seh ref- líceum nyugalmazott tanára, október
-------------------- hóban elhunyt, 86 éves korában. Három kataszteri hold
gyümölcsöskertjét a líceumra hagyta.
A z »Ifjú Evek« evangélikus ifjúsági folyóirat új vezetőség alá került. Szántó
Róbert vallástanár a kelenföldi ev. gyülekezet lelkészévé történt megválasztása foly
tán lemondott főszerkesztői tisztségéről, melyre a szerkesztőbizottság egyhangú lel
kesedéssel B ö h m D ezső leénykollégiumi igazgatót választotta meg. A felelős szer
kesztő továbbra is R u ttk a y M. G yu la , az új kiadó az e téren előnyösen ismert
S zu c h o v s z k y G yula. Az új vezetőség mindent elkövet, hogy az Ifjú Éveket még
közelebb vigye az ev. ifjúság leikéhez. Új rovatokat nyitnak, új munkatársakat
nyertek meg stb., úgyhogy a lap bizakodóan tekinthet a jövő elé. Mi is bőséges
sikert kívánunk az új vezetőségnek 1
Az egyházi és iskolai terhek kérdésének megoldására Kádár Béla kántor,
igazgató-tanító a következő javaslatot terjeszti elő: „Mondja ki a törvényhozás, hogy
a történelmi egyházak természetbeni járandóság fizetésére kötelezett híveit e teher
alól felmenti s az egyházi személyzetet egyszersmindenkorra megállapított fizetés
természetű járandósággal kárpótolja azon összegből, melyetmindennemű állami egyenes
adó után egyenlő százalékban kivetendő pótadóból évenként beszedne." — Kádár
javaslata bő megindokolással megjelent a Magyar Jövő miskolci politikai napilap
1930. december 12-i számában. Hozzászólásokat szívesen fogadunk 1
Még karácsony után is vannak nyomorgó diákok. Támogassuk a Soli Deo
Gloria Diákszövetség szociális osztályát, természetbeni és pénzbeli adományainkkal.
(IX., Lónyai-utca 7. 11. 28.)
Nagy kérdések vajúdnak a magyar református egyház életében. Az igazi
református reformációért küzd a Soli Deo Gloria Szövetség minden kiadványa.
Vásároljuk a következő könyveket: Csűrös István : Példának okáért. Ára 2'20 P.
Böszörményi Jenő : Verőfényes úton. Ára 2'50 P. Makkéi Sándor : Öntudatos kálvinizmus. Ára 2'— P. Tavaszy Sándor: A kélvinizmus világmissziója. Ára 1‘— P.
Jöjjön velünk feledhetlennek ígérkező tavaszi velencei és bécsi tanulmányútunkra. Jelentkezéseket már most elfogad a Magyar Református Diákok Soli

Deo Gloria Szövetsége (IX., Lónyai-utca 7. II. 28.). Jelentkezéskor előre küldendő a
velencei tanulmányút résztvevőinek 30 P, a bécsi tanulmányút résztvevőinek 10 P.
A velencei út ára 118 P, a bécsi tanulmányút ára 38 P.
Megnagyobbodott földön megnagyobbodott munka indul Balatonszárszón, a
Soli Deo Gloria diáktelepén. A Szövetség megvette a telepe mellett fekvő 400 négy
szögöl földet. Ezzel kapcsolatban megindította az ú. n. „öles-akcióját. 1—1 négy
szögöl megvásárlására kéri azt a református közönséget, amelyik mindig mögötte
álit nagy ügyeinek keresztül vitelében. 1 öl 4 P. Befizethető 45219. számú csekken.
Postautalványon erre a cimre : Soli Deo Glória Diáküdülő, Budapest, IX., Lónyaiutca 7. II. 28.
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Az Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1930. évi október hó 20-ig a

következő összegek érkeztek:
I. Tanulók utáni járulék az 1930— 31. évre : Nyíregyházi leánygimnázium 104'—,
soproni tanítóképző 55'20 pengő.
II. Tagdíjak 1929-re és 1930-ra : Noszky Jenő 8' — , 1930-ra : dr. Bogsch Sán
dor, dr. Horváth Károly, Ihász József, Klaniczay Sándor, dr. Kliment Jenő, dr. Koch
István, dr, Kubacska András, dr. Loisch János, dr. Losonczi Zoltán, Mikola Sándor,
dr. Remport Elek, Renner János. Sulek József, dr. Szolér Ferenc egyenként 4
pengő.
Dr. Losonczi egyesületi pénztáros.
Pályázat. Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága
pályázatot hirdet a Ref. Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából a folyó 1930—31.
tanévben kiosztandó nevelési segélyekre. Folyamodhatnak mindazon református
középfokú tanintézetekben (fiú- és leánypolgári, tanító- és tanítónőképző intézet, fiúés leány human- és reálgimnázium) alkalmazott tanárok bármely közép- és felső
fokú iskolában 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 tanintézeti tanárok
gyermekeinek a segélyből leendő kizárását vonja maga után. Az egyetemes kon
vent 1927. évi 120. sz. határozata alapján azoknak a tanulóknak, akik szüleik lakó
helyén folytatják tanulmányaikat, csak kisebb mértékben adható segély a neve
lési 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: 1931. évi február hó 10-e.
A tanulmányi ösztöndíjra felvett tanárgyermekek természetesen nevelési
segélyben nem részesülhetnek. Azonban ők is tartoznak 1. félévi tanulmányi elő
menetelüket hitelesen (félévi értesítővel vagy leckekönyvmásolattal) igazolni, mert
addig az ösztöndíj II. félévi részletét nem kapják meg. (Egyetemi hallgatók azt is
igazolják, hogy a II. félévre beiratkoztak.
Debrecen, 1931. évi január hó 5.
A z Orsz. Ref. Tanáregyesület Elnöksége.
Nb! Ez a pályázati hirdetmény sehol másutt meg nem jelenik, tehát a karársak legyenek szívesek a pályázatra jogosultak figyelmét erre felhívni.
Felhívás! A r é g i n y u g d í j a s protestáns tanártársak sérelmei orvoslása tár
gyában a legfelsőbb hatóságok jóindulatához óhajtunk fordulni. Nevezetesen, kérni
akarjuk, hogy: 1. az 1927. évi illetményrendezésben, az ő hovatovább ritkuló kis cso
portjuk is részesüljön utólag s ezzel egyszersmind az út a régi és új nyugdíjasok két
osztályának eltörléséhez fokozatosan előkészíttessék, vagy egyéb, korukhoz mért kedvez
ményt kapjanak eddigi súlyos veszteségeik némi kárpótlásául 2. Ugyanők, az 1931. év
elejétől kivetett kereseti adó alól mentessenek föl
A kik ezt a tervet helyeslik, szíveskedjenek a k ö z ö s kérvény aláírására felhatal
mazó Nyilatkozatukat e folyóirat Kiadóhivatalához s ü r g ő s e n beküldeni, hogy az
O RTE és OETE elnökségei a kellő intézkedéseket minél előbb megtehessék. A z elő
készítő bizottság.
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A magyar diákság evangélizálásának történetében fordulópontot képez a Soli
Deo Gloria Szövetség 1931. évi virágvasárnapi konferenciája. Megtárgyalásra kerül
az ifjúság minden aktuális kérdése, a legkiválóbb közéleti férfiak megvilágításában.
Már most készüljünk a március 29—31. napokra. Tájékoztatót a Szövetség titkársága
levelezőlapértesítésre szívesen küld. (Budapest, IX., Lónyai-utca 7. 11. em. 28.)
A velen cei dózsék minden időt bámulatba ejtő m űkincseit láthatja, ha

résztvesz a Soli Deo Gloria Diákszövetség április 1—7-ig tartó velencei tanulmány
úján. Részvételi díj csak 118 pengő. Jelentkezéseket elfogad a Központ, Budapest,
IX., Lónyai-utca 7. II. em. 28.
A 400 éven keresztül elrabolt magyar drágaságokat fogja megtekinteni a
Soli Deo Gloria Szövetség bécsi tanulmányútja, melyet április 2—6-ig rendez.
Részvételi díj 38 pengő. Jelentkezést ajánlatos minél hamarabb beküldeni, a követ
kező címre : Budapest, IX., Lónyai-utca 7. II. em. 28.

Új könyvek
D ezső L ip ó t: A z én szülőföldem . Szombathely, 1930. 204 képpel.
Ára 2 pengő 50 fillér. Szerző kiadása.
H itvallás és tudomány. Emlékkönyv az ágostai hitvallás 400 éves
jubileuma alkalmából. Kiadják a m. kir. Erzsébet tudományegyetem
ev. hittudományi karának tanárai. Sopron, 1930.
Boross Istvá n : Kosáryné Réz Lola. (írói arckép.) Mezőtúr.
B éla von P u k á n szk y: Joschichte das deutschen Schrifttums ín
Llngarn. I. ter. Bond. Van der ältesten Zeit bis um du mistte des
XVIII. Jh. Münster, 1931. Geheftes R. M. 17'00.
B arcsai K á ro ly : A természetrajz, gazdaságtan és háztartástan taní
tása. Az egészségtan tanítása. (Népiskolai módszertani közlemények.
X.) Győr, 1930.
Gáncs A ladár • Mit tnnulhalunk Barth Károlytól? Debrecen, 1931.
Pongrácz József: A Vöröskereszt Egylet Pápa városi választmá
nyának 50 éves története. Pápa, 1930.
Pongrácz J ó zsef: Jókai és Pápa. Pápa, 1930.
Pongrácz J ó zsef: Csizmadia Lajos. Pápa, 1930.
Böhm K ároly ifjúkori önéletrajza. Kéziratból kiadta és bevezette
Joó Tibor. Szeged, 1931. (Bethlen G. Kör kiadványai. 8. szám.)
Pintér Jen ő: A budapesti tankerület 11. számú értesítője, 1929—30.
Budapest, 1930.
Veress Istvá n : Das Lehrerbildungswesen in Ungarn. Debrecen, 1930.

Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“
könyvesboltban Budapest, IV., Múzeum-kőrút 21.
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AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET
ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS
T A N Á R E G Y E SÜ L E T HIVATALOS KÖZLÖNYE.

FŐSZERKESZTŐ:

BORSOS KÁROLY.

DEBRECEN—BUDAPEST.

A szerkesztő bizottság ta gjai:
Ref. részről: S. Szabó József, Ravasz Árpád, dr. vitéz Bessenyei Lajos.
Ev. részről: dr. Bőhm Dezső, dr. Mohr Győző, dr. Szigethy Lajos.
M egjelenik évenként 10 füzetben.
E lőfizetési 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.
K éziratok a főszerkesztőhöz (Debrecen, Ferenc József út 43) vagy a
felelős szerkesztőhöz (Budapest, IV., Veres Pálné utca 36.) külden
dők; könyvek és cserepéldányok a felelős szerkesztő címére.
K iadóh ivatal: Fejér Lajos Mezőtúr, ahová az előfizetési dijak és
reklamációk küldendők; a tanárkari és fenntartótestületi járulékok
azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányitandók.
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Pongrácz József: Csizmadia Lajos 1858—1928. 65. — Dr. Béla v.
Pukánszky: Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn. 66. —
Szegedi kis kalendárium 1931-re. 68. — Bajcsy—Zsilinszky Endre:
Nemzeti radikálizmus. 69. — Református Évkönyv 1931. 71, — A Fő
városi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve 1930. 71. — Rácz Lajos: Ada
lékok a 17. század magyar művelődéstörténetéhez. 72. — A fővárosi
nyilvános könyvtár Értesítője 1929. 72. — Székely Mózes : Zátony. 37.
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Zeitschrift für pädagogische Psychologie. 75.
Megjegyzések.
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Egyházi és iskolai hírek.
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A test kultusza.
A „Nemzeti Sport“ c. újságnak középiskolai tanításunk
ellen intézett példátlanul durva és méltatlan támadása (kriti
káját l. Szemlénk múlt évi decemberi számában) újabbkori
nevelésünk olyan irányának adott reá nézve jellemző bru
talitással hangot, melyről a pedagógusoknak érdemes és
szükséges mélyebben és alaposabban szót váltani. Mert itt
olyan jelenséggel állunk szemben, amelynek puszta vissza
utasítással s bárminemű megtorlással elejét venni nem lehet.
Hiszen azzal mindnyájunknak tisztában kell lennünk, hogy
az a támadó cikk nem egy újság, vagy egy ember magánvéleményét fejezte ki, hanem annak a társadalmunk nagy
rétegét átható gondolkozásnak adott hangot, amely iskolai
tanításunkat és nevelésünket gyökeresen megváltoztatni és a
szellemi felett a testi nevelést előtérbe helyezni kívánja.
A cikkben egyéni, legfeljebb csak annak minősíthetlen mo
dora volt.
Egy idő óta azt a sajátságos tünetet látjuk, hogy az
iskolai intellektuális képzésnek nem az élet gyakorlati, reális
követelményeit kezdik ellene szegezni, mint tették ennekelőtte, hanem a minél erősebb és kiterjedtebb testi nevelést
sürgetik. E sürgetésnek az iskola, főként mivel az a tanügyi kormányzatban is pártfogásra talált, hovatovább na
gyobb engedményeket tesz. Nem vagyunk annyira egy
oldalúak és elfogultak, hogy az iskola feladatát egyedül
csak az értelmi, vagy mondjuk még szélesebb alapon is, a
szellemerkölcsi nevelésben és oktatásban látnánk. Sőt készséggel elismerjük, hogy iskoláink általában, így a meg
támadott középiskolák is, az értelmi képzés túlságba vite
lével a test edzésére és nevelésére nem fordítottak elegendő
gondot. Nem tudtak eléggé szabadulni a rájuk örökségkép
pen szállott, régi scholastikus nyűgtől, melyet már a refor-
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rnáció igyekezett megtörni, de az az eredeti keresztyén gon
dolat, hogy az iskola a szellemi és erkölcsi nevelés helye,
a test erősebb képzését az iskolától távol tartotta. Mind
amellett minden mélyebben néző s iskoláink életét, beren
dezését, munkásságát ismerő és helyesen mérlegelni tudó
embernek be kell látnia, hogy újabb időben, a cserkészet
bevezetésével is, nagyon sok történt a tanintézetekben a
testi nevelés érdekében intenzive és extenzive egyaránt.
A mai iskola tehát egyáltalában nem zárkózik el a testi
neveléstől.
De micsoda mindez a szédületes módon fejlődő sport
nak! Ha így haladunk, lassanként az emberek összes érdek
lődését a sport köti le sokféle nemével, formájával és vál
tozatával, melyekhez folyvást újabb és újabb járul. Ezen
kívül legfeljebb a film világában talál még az emberi lélek
szórakozást és kielégülést. Ezek mellett minden egyéb kezd
eltörpülni, érdektelen és értéktelen lenni. Mintha az embe
riség, főleg az ifjabb nemzedék, egész gondolkodása és élete
ezek körül forogna! A társaságban ez a főtéma. A z élet
rémdrámái mellett még az újságokban is ezeknek jut a
legnagyobb tér. A finomabb, szelidebb ingerek és élmények,
amelyekben eddig a civilizáció és kultúra magas fokára
emelkedett lélek örömét és élvezetét találta, a m ai nemze
dékre már nem hatnak. Erős, durva, kíméletlen, az egész
szervezetet megrázkódtató és örökös lázban tartó hatások
váltanak ki nála csupán reakciót. A zt hittük, hogy az em
beri szellem fejlesztésével annak legszebb erényei fognak
mindinkább kivirágozni és a társadalomban érvényesülni;
hogy a szellemi képzés odáig emeli az embereket, ahol ál
lati, nyers ösztöneik és indulataik lehámlanak róluk s való
ban Isten képére teremtett lények lesznek, de ebben az
egyenes vonalú és megszakítás nélkül való fejlődésben csa
latkoznunk kellett. A mai élet jelenségei újra csak azt a
régi igazságot mutatják, hogy az emberiség hullámzó vonal
ban fejlődik, egyszer magasba száll, majd a mélybe sülyed
ismét le. Most a mély pont felé haladva, a sekélyes értelműek
és gondolkozácúak a károgó hollók módjára a szellemi
nevelés csődjét kezdik hirdetni. A z emberek minden fogya
tékosságát, hibáját és bűnét az iskola nyakába varrják,

PRO TESTÁNS TAN Ü G YI SZEMLE

41

azért, hogy a mai nevelést és oktatást diskreditálva egy új
nevelési eszményt állítsanak fel s vigyenek be a tanintézetekbe.
Ennek a nevelési eszménynek középpontja a test s an
nak kultusza és képzése. A régi pogány és barbár gondol
kozásnak felelevenülése ez, szemben a lélek felsőbbrendű
ségével és annak különösebb képzésével, m ely a Krisztus
tanításából foly és így a keresztyénségnek alapelve. Olvassuk
csak Pál apostol Rám. VIII-ik részét: „Ti nem vagytok
testben, hanem lélekben. A test gondolata halál, a lélek
gondolata élet és békesség. Ha test szerint éltek, meghaltok,
de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek.“
Akik a betűkhöz tapadnak, ezekből a keresztyén aszkezist
olvasták és olvassák ki s eszerint éltek és élnek. Ezt a túl
zást azonban minden józan keresztyén elítéli. Bizonyos, hogy
a lélek nem semmisítheti meg a maga burkát, a testet, sőt
ezt gondoznunk, ápolnunk, edzenünk, fejlesztenünk köteles
ségünk. De csak a lélekkel arányosan és nem annak felette.
A test kultusza és domináló képzése olyan lezűllést és ve
szedelmet rejt magában, amelynek szomorú tüneteit már is
megdöbbentő módon észleljük.
A Budapesti Hírlap, egyik utóbbi számában (január 6)
bizonyos elvadult és brutális összetűzéssel kapcsolatban
vezércikkben foglalkozik azzal az ideges udvariatlansággal
és nyers kíméletlenséggel, amely ezidőszerint az emberek
érintkezését jellemzi s megvaditja, beszennyezi és megfosztja
minden szépségétől és melegségétől életünket. Megemlíti, hogy
a mai érintkezés nyerseségét a túlzott sportszellemmel is
szokták megokolni. Akárhogy mentegessük is a sportembe
reket, mint ezt a fentebbi lap cikkírója teszi, az a mód,
ahogy ma a sportot űzik, kétségkívül az emberi érzelmeknek
s azok nyilvánulásainak elvadulására vezet. Olyan durva
szenvedélyeknek enged kitörést, amelyeket a léleknemesítő
és finomító szellemi nevelés féken tart. A z a szellemi ne
velés, erő és energia egyik megbecsülhetetlen előnye, hogy
a testnek, mint az ember állati részének, nyers és aljas
ösztöneit fogva tartja, szabadjára nem engedi. A test kul
tuszának élő, szélsőséges nevelés ellenben éppen a test durva
erejének szabad folyásában találja örömét és dicsőségét,
aminek aztán nemcsak az eldurvult emberi természetben,
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hanem a sportokkal járó, halálos esetek nagy számában is
látjuk elijesztő következményeit. Nem régen olvastuk a la
pokban,
s ez csak egy közeli eset a sok közül,
hogy
egy labdarugó mérkőzésen a pártokra szakadt nézők véres
verekedést rendeztek. A z összeütközés következtében öt ember
életét veszítette, több százan megsebesültek, a bírót pedig le
lőtték. Amerikai statisztikusok kimutatása szerint ott a múlt,
1930. évben a rugby-sport 13 emberéletet követelt s az
utolsó 15 év alatt 235 halálos áldozata volt a rugbynak.
íg y van ez más sportoknál is
kevés kivétellel. Nemcsak
a sportbajnokok veszítik el a mérkőzés hevében önural
mukat, hanem a nézőközönségen is rusticus magaviselet,
vad ordiiozás és egymás inzultálása vesz erőt. Ez az őrült
láz aztán, mely az emberek idegeit folytonos feszültségben
tartja, az élet minden terére és viszonyaira átterjed s a
szomorúan tapasztalt nyerseségben és kíméletlenségben
nyilatkozik.
A sport túlzása és elfajulása arra vihető vissza, hogy
a test erőinek kifejtését nem a nevelés egyik eszközének,
hanem céljának tekinti. Innen a test mindenek}élett való
művelése, kultusza, amely aztán parlagon hagyja a lelket
és letarolja annak virágait. A professzionatus sportolók
hovatovább nagyobb és nagyobb contingenst alkotnak s
lételük és megélhetésük alapját és célját a sportba helyezik.
Ez a sport-mánia fejleszti ki azt a típust, melyet Surányi
M iklós a németek után az Új Idők egyik utóbbi számában
(1930. dec. 71 mint a rekord- enthusiasmus megtestesítőjét
aposztrofált. Legyűrni mindenáron mindenkit és a rekorder
dicsőségében sütkérezni,
ez a sportolók legfőbb boldog
sága; ezt magasztalják, ezért lelkesülnek urbi et orbi az
emberek és az újságok. A szellem kiválóságai, a tudomány
kitűnő művelői meg se közelitik a rekorder-sporthösök, a
világbajnokok hírnevét. Csak a filmsztárok vetekedhetnek
velük.
Kifejlesztette még a sportszellem a folytontartó, nyilvá
nos meccseket és versenyeket is. Ez a szakadatlan, nyilvános
erőmérkőzés, melynek ma úgyszólván az egész világ szin
tere, olyan árnyoldala és veszedelme a sportnak, amelyre
egyszer már föl kell a figyelmet hívni. A z a lázas izgalom,
—

—

—
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amely e versenyek útján nemcsak a sportbajnokokat, hanem
a nemzeteket, főként azok fiatalságát eltölti, minden irány
ban káros következményekkel jár. A z atlétika ősei, a régi
görögök, nagy bölcsen csak minden 4-ik évben rendezték az
olimpiai versenyeket, hogy az ünneplés és a verseny izgal
maival s a szenvedélyek kirobbanásával a népek és az ál
lamok nyugalmát állandóan ne veszélyeztessék. Ez okos
megfontolás eredménye volt, mert a versenyzésnek, mikor a
szenvedélyek beretvaélen állnak, mindig lehetnek váratlan
következményei úgy a versenyzőknél, mint a nézőközönségnél.
A sportnál is, a testi kitörések, erőszak és durvaság mellett,
mindenesetre táplálják a versenyek az irigységet, a gőgöt,
haragot és gyűlöletet, melyekkel már úgyis tele van a világ.
A z országos iskolai tornaversenyeket nálunk is nagyobb
időközökben tartották nem egyedül költségkímélés szempont
jából, hanem a fentebbiekre és arra is tekintettel, hogy a
tanulóifjúságot a versenyre való készületek elvonják az is
kolai tanulmányoktól, állandó nyugtalanságban és izgalom
ban tartják s lelkületét, erejét és idegrendszerét lefoglalják,
tehát didaktikai és lélektani okok szólnak ellene.
Még az
ember finomabb szellemi részén, az elméleti és tudományos
nevelés terén is mutatkoznak a versenyzés árnyoldalai.
A jezsuita iskolák aemulatiói a léleknek annyi dudváját
burjánoztatták fel, hogy utóbb is törölni kellett a pedagógia
eszközei közül. Éppen így a prot. iskolák disputatióit is.
Ezzel megint nem azt mondjuk, hogy a sport- és tornaver
senyek eltörlendők, hanem azt, hogy a testnevelés ne sza
kadatlan, nyilvános versenyekből és azokra való készületből
álljon, mert hiszen annak minden egymás elleni berzen
kedés, minden világelőtti erőmutatványok nélkül, önmagában
és önmagáért is megvan a maga jelentősége és hivatása.
A zt hiszik és mondják sokan, hogy a folyvást világot
járó, fórumokon és versenyeken szereplő sportbajnokok, győ
zelmeikkel maguknak is, s am i fontosabb, nemzetüknek is
becsületet, hírnevet és dicsőséget szereznek s így hazájuk és
nemzetük érdekében hatalmas propagandát fejtenek ki, ami
nek most a mi elárvult és elvettetett állapotunkban külö
nösebb jelentősége van. Nem tudom, nem alapos tévedés-e
ez, de mindenesetre túlzás. A sportgyőzelmek kelthetnek
—

44

PR O TESTÁN S TA N Ü G YI SZEMLE

momentán-rokonszenvet és ephemer-hatást, de hogy azokra
messzemenő nemzeti aspirációkat építhetnénk, alig hihető.
Ellenkezőleg, nem tudom, nem úgy gondolkoznak-e a bra
vúros sportolókról sokan és éppen a nemzetek életét irányító
emberek, mint ahogy a híres államférfi ( Gladstone) nyilat
kozott arról a mesteri módon billiárdozó ifjúról, akivel
egyszer játékot kezdett. Mielőtt ugyanis Gladstone még a
dákóhoz nyúlhatott volna, a fiatalember győztesen végig
játszotta az egész partit s magát udvariasan meghajtva
várta a nagy férfiú dícséretét. Gladstone pedig ezt mondta:
„Fiatalember! mérsékelt ügyesség az ilyen játékban a jó
nevelés jele, de az efféle bravúr, mint az öné, az elherdált
ifjúság bizonyítéka. “
El vagyok iá készülve, hogy amiket itt elmondok, azokat
a sportért rajongók nagyképűségnek és ósdi vaskalaposságnak bélyegzík. Elviselem e bélyeget az iskolákért és az ifjú
ságért, mert felszólalásom ezek érdekében történik. Régi
tapasztalat, hogy akik az iskolák kipróbált, rendszeres, terv
szerű és megfontolva haladó nevelését és oktatását féltik és
védik, mindig ki vannak téve a gúnyos megítéltetésnek azok
részéről, akiket a modernizmus
mely sokaknál nemcsak
újat, hanem mindenkor gáncsolhatatlan jót is jelent
di
vatos és változó áramlatai ragadnak magukkal. Ismételten
és nyomatékosan kinyilatkoztatom, hogy az iskolában a
testi nevelésnek minél intenzivebb és kiterjedtebb felkarolása
és érvényesítése igenis helyes és szükséges. De ennek a
nevelésnek rendszeresnek, minden növendéket edzőnek és
képzőnek s nem sportbajnokokat kiművelőnek kell lenni.
A testi nevelés, a test kultusza, a szellemerkölcsi nevelés
és művelődés rovására, az emberi előhaladás végzetes téve
dése lenne. Egy nagy visszaesés az animalizmus felé, mely
ből kiemelkedni az isteni tökéletességre törekvő embernek
célja és rendeltetése.
Közoktatásügyi kormányunk ma a testnevelést külö
nösebb pártfogásában részesíti. Kultuszminiszterünk a Labda
rúgó Szövetség előtt nem régen a következő kijelentést tette:
—

—

„A m ai kultúrpolitika iránya a szellem i és testi kultúra egyen
rangú tényezővé em elése.“ Ez új és szokatlan hang a peda

gógiában, mely az iskolában a szellem művelését előbbre-
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valónak és fontosabbnak tartja a test képzésénél. S ha ezt
a kultúrprogranimot az iskolába is bevinni és megvalósítani
igyekszik a miniszter, az lényegesen megváltoztatja iskoláink
eddigi képét. íme tehát látjuk, hogy a test kultúrája, sőt
kultusza milyen óriási lépésekkel halad előre. Vájjon kell-e
és szükség van-e reá olyan mértékben, amely a szellemi, a
lelki művelődés elsőbbségét és felsőbbségét elveti? Én R avasz
László püspökkel tartok, aki a múlt hetekben a bécsi Col
legium Hungaricumban egy nagyértékű beszéde kapcsán a
következő nyilatkozatot tette: „Énnek a nemzedéknek leg
nagyobb problémáját így jelölöm meg: „a m agyar művelődés
lelki m űvelődés legyen!“ Hogy pedig a lelki művelődést a
test kultúrájával, ennek előtérbe helyezésével elérni nem lehet,
sőt hogy annak túlzott erőltetése a lélek durvulására és elvadulására vezet, arról már szóltunk. A szellemi nevelés
elsőségét tehát az emberiség életérdeke és haladása követeli.
Ezt a sportláz és a test kultuszával szemben határozottan
hangoztatnunk kell.
A protestantizmust igazán nem vádolhatják azzal, hogy
a test művelését kizárja a nevelés feladatai közül. Luther
hathatósan hívta fel a figyelmet a test edzésére és nevelé
sére, mint óvszerre a tunyaság és felburjánzó sok rossz
indulat ellen. K álvin olyan környezetbe helyezte és olyan
szellemmel telítette az általa alapított genfi iskolát, mely a
test erős és egészséges fejlődését is hatékonyan mozdította
elő. Magyarországon a kiváló evangélikus pedagógus és
professzor, Tavassy Lajos volt az első, aki elv- és tervszerű,
rendszeres testi nevelést honosított meg. Minket tehát nem
vezethet elfogultság és animositas a testi nevelés ellen, de
el kell ítélnünk, mint károsakat, annak túlzásait és állást
foglalnunk a test kultusza ellen.
S. Szabó József.

A műízlés fejlesztése az iskolában.
Különös tekintettel a fiúiskolákra.
A középiskolai oktatás ellen felhozott kifogások közt többször
hallható az, hogy az iskolai oktatás tisztára intellektuális irányú; minél
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több tudományos ismeretet akar elsajátíttatni a tanulóval, hogy így
tanult és művelt emberré tegye. Kétségtelen, hogy ezek a bíráló meg
jegyzések nem egészen alaptalanok. Ha ugyanis a művelt ember esz
ményét a sokoldalú ismeretekkel rendelkező, tudományosan képzett
emberben látjuk, akkor a középiskola valóban megközelíti maga elé
tűzött célját, hiszen a padjaiból kikerült ifjú a szellemi tudományok
széles köréből szerzett magának alapvető ismereteket, megismerte a
tudományos gondolkodás útját, a fegyelmezett észjárás módját, s a
szerzett tudományos ismeretek birtokában s az exakt gondolkodásra
képessé tett lelki tehetségeivel bátran hozzáfoghat ahhoz a módszeres
tudományos munkához, amely az egyetem falai közt folyik. Az iskola,
s itt elsősorban a középiskolára gondolok, kitárja tehát az ifjú előtt a
műveltség kapuit, azonban csupán az értelmi, az intellektuális műveltség
kapuit, mig az emberi műveltségnek másik birodalmába, a művészetbe
legfeljebb valami kicsike ablakon enged bepillantást. A művészetnek
egyik legfontosabb megnyilatkozásával, a költészettel ugyan alaposan és
szakszerűen foglalkozik a tanuló iskolai pályáján, hiszen az egyik, fő
anyaga iskolai tanulmányainak. A költészet azonban nem az egész
művészet, hanem csak egyik ága annak. Másik két főága, a zene és a
képzőművészet hasonló értékű megnyilatkozásai az ember teremtő szel
lemének ; iskolai oktatásunk mai rendszerében mégis alig, vagy egy
általában nem jutnak szóhoz, A zenei oktatást középiskolai tantervűnk
nem, vagy csak csekély mértékben tudta beleilleszteni az iskolai tanítás
anyagába, és egészen a magántanulás keretébe utalta. Ez alkalommal
nem szándékozom a költői és zenei műízlésre, hanem csupán a képző
művészetek megértését biztosító műízlésre neveléssel foglalkozni. A
képzőművészetek ismertetése sem foglal helyet önálló tárgyként a fiú
középiskolák tantervében, az egyes tárgyakkal kapcsolatban mégis
alkalom nyílik rá, hogy megismertessük a tanulót az építészet, szob
rászat és festészet nagy alkotásaival s hogy esztendőkön át folyó cél
tudatos munkával elérjük azt, hogy az iskolából kikerült ifjúnak leg
alább fogalma legyen a képzőművészet legnagyobb alkotásairól, hogy
öntudatosan, magának számot adva lássa meg a műalkotás szépségeit
s gyönyörködjék bennük, s hogy az állandó szemléletükön fejlett ízlés
alapján tudjon tájékozódni s ítéletet alkotni az eléje kerülő szoborról,
vagy képről. Bizony sokszor van alkalmunk meggyőződni arról, hogy
ú. n. művelt embereknek sincs fogalmuk arról, hogy mit alkotott egy
Pheidias, vagy Rafael, Velasquez vagy Rodin, s hány jelesen érett ifjú
van, aki vidékről Pestre kerülvén egyformán megcsodálja a körutak
ízléstelen bérpalotáit, a külvárosok sivár bérkaszárnyáit s az Akadémia
vagy a Kúria nemes formájú épületét!
Kétségtelen, hogy az ízlés fontos alkotóeleme a műveltségnek,
ezért kiképzése nem hanyagolható el a középiskolában. Bár az ízlés
tudományos, lélektani értékelése nem megállapodott, s a régi latin
mondás: de gustibus non est disputandum, ma is érvényben van, mégis
az ízlés hiányát a nevelés rovására szokás írni. Az ízlés fogalmának
meghatározásában azonban ingadozást látunk. A Herbart-féle pedagógia
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az esztétikai érdeklődést jelöli meg az ízlés elnevezéssel. Az ízlés alap
jában szubjektív eredetű, de vannak objektiv elemei is. Ez utóbbiak annál
inkább érvényesülnek benne, minél több művészi gyakorlatot folytat az
egyén, minél több műalkotás véste bele emlékképét leikébe, minél inkább
általános érvényű és nem egyéni mértéket alkalmaz ítéletében. Az
ízlésnek mindig valami lelki diszpozíció az alapja, s ez a hajlam egy
részt öröklött, másrészt tapasztalat, tanulás és gyakorlás útján szerzett
elemek eredménye. Kiképzés nélkül az ízlés általában nyers, esetleges
és következetlen, viszont kiképzéssel biztos esztétikai érzékké lehet
fejleszteni. Ha az ízlést a megszokás egyik formájának tekintjük, akkor
bizonyos, hogy szoktatás és művelt emberekkel való érintkezés nagy
mértékben fejleszti, s mivel a finomult ízlés rendesen kerüli a szavak
ban és cselekedetekben megnyilatkozó durvaságot, erkölcsi jelentőségét
sem lehet elvitatni. (C. Andreae : Der Geschmack. — Rein: Handb. d.
Pädag. III. Band.)
A művészet megértésének és szeretetének kiinduló pontja a
természet megértése és szeretete, s a művészetre nevelést a természettel
való hosszú, belső, élénk érintkezésnek kell megelőznie. A természetszemlélet alapján fejlődik mindnyájunkban a művészi érzék, a természet
világában tárul fel előttünk a formák és színek végtelen gazdagsága.
A tanár feladata, hogy megláttassa a természet sok szépségét a kevésbbé
fogékony lelkű tanulóval, a tanárnak kell rávezetnie a tanuló figyelmét
azokra a jelenségekre, amelyek mind a szépség megnyilatkozásai. Nem
lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy milyen tapintatnak és bölcs
mérsékletnek kell érvényesülni a tanár munkájában. Rákényszerítés,
vagy oktalan és erőltetett belemagyarázás éppen ellenkező hatást ér el,
mint amire törekszik. A természet szépségét, épúgy mint a művészetét
is, szóval, beszéddel inkább csak sejtetni lehet, mint kifejezni, ezek a
sejtetések azonban sejtelmeket ébresztenek a tanuló lelkében, s vágya
kat, hogy saját szemlélete alapján ismerje meg ő is a természetnek
előtte eddig rejtett szépségeit. Mindennek azonban alapvető követel
ménye, hogy az oktató tanár a maga lelkes egyéniségét érvényesítse
magyarázatában, mert ha ö maga nem nagy természetbarát, sőt ha nem
rajongója a természetnek, legfeljebb csak tudományos ismereteket olthat
tanítványaiba, természetszeretetet azonban nem.
A természetérzék fejlesztésének, a megfigyelésnek s aktiv szem
léletnek legjobb színhelye a szabad természet; ezért tehát az iskolai
kirándulásokon, sétákon és tanulmányi utazásokon nyílik a legtöbb és
legjobb alkalom a természetszeretet ápolására. Nemcsak arra, ami
méreteiben impozáns vagy hatásában lenyűgöző, kell felhívni a figyel
met, hanem ami látszólag kicsiny és jelentéktelen is ; nemcsak a büszke
hegyormok vagy a viharos tenger, hanem a hervadó erdő vagy a fel
hőkkel tarkított égbolt is egyaránt sok szépséget tár elénk. A szemlélet
pedig csak akkor intenzív, a szerzett emlékkép csak akkor állandó, ha
cselekvő a szemlélet, vagyis ha elemzi azt, amit lát, összehasonlítja
más látottakkal s észreveszi és megjegyzi a hasonlóságokat és külön
bözéseket. Az így kiművelt szem lát igazán, az ilyen fölismeri a művé
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szetben is a természetet, az ilyenben már megvannak a művészi látás
elemei.
A természet szemléletéből vezet az út a művészet szemléletéhez,
a természetérzék biztosságán alapul az esztétikai érzék biztossága. De
míg a természet legegyszerűbb jelenségeinek szemlélete és megfigyelése
is kifejleszti a természetérzéket, addig az esztétikai érzéket, a műizlést
csak a művészet legjelesebb alkotásain fejleszthetjük. Viszont a mű
alkotások szemléletén iskolázott szem felfedezi az esztétikai szépet a
természet egyszerű jelenségeiben is. Ha a szem már megszokta a mű
alkotások szemléletét, akkor meglátja a természetben lépten-nyomon
eléje táruló művészit, akkor festőinek látja a falu végén a kertek alját,
plasztikusnak a liszteszsákot emelő molnárlegényt. Goethe írja mint
saját élményét, hogy egyszer a drezdai képtárból hazatérve szállására,
mely akkor egy szegény cipészmesternél volt, hirtelen azt hitte, hogy
Andriaen van Ostade valamelyik képe elevenedett meg előtte s lépett
ki keretéből: annyira festőinek találta a műhelybeli rendetlenséget. (C.
Schubert: Bild. Kunst. — Rein : Handb. d. Pädag. V. Band.)
A műízlés fejlesztésének legfőbb eszközei a műalkotások. Kevés
iskola van persze a fővárosiakon kívül abban a kedvező helyzetben,
hogy eredeti szobrokon, képeken és iparművészeti tárgyakon vagy leg
alább élethűen pontos másolatokon fejleszthetné a tanulók műízlését,
a legtöbbnek meg kell elégednie többé-kevésbbé sikerült illusztrációkkal,
apró szobormodellekkel s legfeljebb néhány építészeti emléken tud
eredeti alkotást bemutatni. De ha azt a keveset, ami kivétel nélkül
rendelkezésére áll minden iskolának, céltudatosan és következetesen
felhasználjuk, szép eredményt érhetünk el s nyolc évi oktatás által
ránevelhetjük tanítványainkat a képzőművészet alkotásainak megértésére
s lerakhatjuk lelkűkben a biztos műízlés alapjait. De föltétlenül szükség
van rá, hogy e cél érdekében minden tárgynak minden tanára össze
írni ödjék, s különösen a felsőbb osztályokban kell megállapított Prog
ramm szerint történnie a műízlés fejlesztésének. A kísérleti lélektan
megállapítása szerint tudvalevőleg 12 éven alul a gyermek esztétikai
ítéletet még nem tud alkotni, ezért csak, ha értelmi világa már fejlődött,
lehet rendszeres esztétikai képzéséről szó. Hangsúlyozom azonban, hogy
ennek a munkának a tanulók minden szellemi megterhelése nélkül kell
történnie, mert ez az oktatás egészen jól beleilleszkedhetik a többi
tárgy keretébe, csak föl kell használni oktatására minden kínálkozó
alkalmat. Alig van tárgya a középiskolának, amely több-kevesebb kap
csolatban ne állna a képzőművészetekkel. A legbensőségesebb alkalmat
szolgáltatják a nyelvi tárgyak, klasszikus és modern nyelvek egyaránt,
azután a történelem, a hittan és a földrajz ; de természetesen a rajz
az a tárgy, mely a maga egészében ennek a célnak a szolgálatában áll.
A rajz tanulása nyújt alkalmat a művészi látás elsajátítására, a formák
és arányok megfigyelésére, az eszmei tartalom fölfödözésére s a szem
lélt művészeti alkotás értékének megállapítására. Az új tanterv is
egészen a rajztanítás körébe utalja az ízlésnek és a művészi érzéknek
művészi alkotások útján való fejlesztését s a műalkotások ismertetésére
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a III—VIII. osztályig a rendelkezésre álló időnek negyedrészét szánja.
Ne felejtsük azonban, hogy a rajz a gimnázium felső osztályaiban már
csak mint rendkívüli tárgy szerepel, a reálgimnázium felső osztályaiban
pedig mindössze heti 1 órában mint kötelező tárgy. A rendelkezésre
álló idő tehát kevés ahhoz, hogy egyedül a rajztanuíás kapcsán tehessen
szert a tanuló biztos műízlésre, s ezért a többi tárgynak is bele kell
kapcsolódnia ebbe a munkába, ha eredményt akarunk elérni.
Sokkal jobb helyzetben vannak a művészeti oktatás szempontjából
a leányközépiskolák, mert az új tanterv ezek számára a művészettörténet tanítását is kötelezővé teszi, mégpedig több osztályon át
heti két-két órában. Arról tehát történt intézményesen gondoskodás,
hogy a leányok rendszeres tanulás által biztos műízlésre tegyenek szert
a középiskolában, a fiúiskolák azonban ebből a szempontból mostoha
bánásmódban részesültek, mintha bizony a férfiaknak kevésbé volna
szükségük fejlett műízlésre, mint a nőknek.
Mipt már említettem, a nyelvi tárgyak tanítása közben, természe
tesen az olvasmányi anyag tárgyalása alkalmával, nagyon sok alkalom
kínálkozik művészeti ismeretek nyújtására, a műérzék fejlesztésére. A
klasszikus olvasmányokban hányszor esik szó Zeusról, illetőleg Juppiterről, Apollóról, Pallas Athénéről és a görög-római mitológia többi
istenéről, s ilyenkor nem volna szabad elmulasztani az alkalmat, hogy
a tanulók az otricoli és az olimpiai Zeus, a belvederei Apolló és az
Athene Parthenos szobrának képmásaiból meg ne ismerjék nemcsak
az illető istenek alakját, hanem a tanár megértő magyarázata alapján a
görög szobrászat szépségeit is. Ezeket csak példakép ragadtam k i; de
jól tudjuk, hogy nemcsak a görög, hanem a latin irodalmi olvasmányok
kapcsán is számtalan alkalom nyílik a görög szobrászat jóformán min
den nevezetes alkotásának bemutatására és elemzésére, a görög templom
szerkezetének ismertetésére, nemes arányainak, klasszikus szépségeinek
csodálatára. A német irodalmi oktatásban is könnyű alkalmat találni
legalább Dürer, Cranach és az ifjabb Holbein műveinek s a német
gótika néhány nevezetesebb alkotásának bemutatására s bennük és
általuk a német képzőművészeti felfogás érzékeltetésére. A francia iro
dalom tárgyalása alkalmával nem is lehet XIV., XV. és XVI. Lajos
koráról hű képet nyújtani a francia barokk és rokokó főbb alkotásainak
bemutatása nélkül, de a XIX. század irodalmának rajzához is hozzá
tartozik a barbizoni mesterek és az újabb festők és szobrászok főbb
műveinek bemutatása. S ki állhatná meg, hogy angol órán Byron Childe
Haroldjának Velencéről szóló örökszép sorait olvasva- „Istood in Venice
on the Bridge of S igh...“ meg ne mutassa tanítványainak a Ponte de
sospiri-nek s azoknak a palotáknak és templomoknak képét, melyek a
nagy lírikust olyan melankolikus hangulatba ringatták ? Hogy az olasz
irodalommal való foglalkozás szinte rákényszerít legalább az olasz
renaissance halhatatlan alkotásainak bemutatására és elemzésére, azt
úgy gondolom, fölösleges mondani is.
Részletesebb és összefoglaló képzőművészeti ismeretek nyújtására
a magyar nyelvi tanulmányok során is nyílik alkalom, nemcsak azért,
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mivel a magyar tanulónak először hazája művészetét kell jól ismernie,
hanem azért, mert a középiskolai tanterv is a középiskola VI, osz
tályának magyar nyelvi anyagával, a poétikával kapcsolatban kívánja a
művészeti és esztétikai alapfogalmak tárgyalását. Az új Tanterv és az
új Utasítások közt ugyan itt bizonyos ellenmondás van, mert míg az
előbbi nem szabja meg a poétika tanításával kapcsolatban a művésze
tekről való általános tájékoztatás nyújtását, addig az Utasítások cél
szerűnek tartják ezek közlését és hangsúlyozzák a szemléltetés szük
ségességét. Hozzáértéssel sokat el lehet érni az ekkor már érettebb
korú ifjak műízlésének fejlesztése érdekében, persze csak úgy, ha a
tanárban is megvan a műértés s a kedv, sőt még több: a lelkesedés
ennek a finom munkának az elvégzésére. Nem elég azonban csupán
a különböző művészi stílusok jelesebb alkotásainak bemutatása, jellemző
tulajdonságaiknak kiemelése, hanem néhány fontosabb művészi fogalmat
is tisztázni kell ilyenkor (pl. rend, szimmetria, harmónia, egyensúly),
főkép pedig arra kell törekedni, hogy az eddig öntudatlan esztétikai
ítélet most már öntudatossá váljék, hogy a tanuló keresse és megtalálja
a szépet a műalkotáson s számot is adjon róla magának.
A földrajznak, de különösen a történelemnek tanítása elválaszt
hatatlan a művészetek fejlődésének vázolásától, ami viszont állandóan
alkalmat nyújt a műízlés fejlesztésére s a műalkotások iránt mélyebb
érdeklődés fölkeltésére. Fölösleges külön kiemelnem, hogy a hittan
tanításába is mennyire belekapcsolódhat a műízlés fejlesztése. Hiszen a
vallásos érzés ihlette alkotásra a legnagyobb képzőművészeket, a Sixtusi Madonna vagy Michelangelo Pietá-ja ma is milyen áhítatot keltő!
Alig van tehát a középiskolai oktatásnak tárgya, mely ne lenne
fölhasználható a műízlés fejlesztésére, a fontos csak az, hogy a kínál
kozó alkalom ne szalasztódjék el. Mivel ma a műízlés fejlesztése csak a
rajztanítással kapcsolatban folyik tervszerűen, ez pedig a rendelkezésre
álló csekély óraszám miatt nem érheti el a szükséges és kívánatos
eredményt, a többi tárgy tanításának is bele kellene kapcsolódnia abba
a tervszerű munkába, amelynek a műízlés kifejlesztése a célja, A hang
súly éppen a tervszerűségen van, egyébként az egész munka esetleges,
elaprózott, sőt eredménytelen is lehet. El kellene tehát készíteni a mű
ízlés fejlesztésének módszeres tantervét a középiskolának ebből a szem
pontból számbajöhető összes tárgyával kapcsolatban, s akkor lehetetlen
volna, hogy bárdolatlan műízléssel kerüljenek ki tanítványaink az isko
lából, természetesen föltételezve azt, hogy minden tárgy minden tanára
közreműködik a cél szolgálatában. A német pedagógia a maga rend
szerességével s tervszerűségével már példát nyújtott az ilyen módszeres
eljárásra, pl. Conrad Schubert évekre és osztályokra csoportosítva
részletesen összeállította a 8 osztályú népiskola számára a művészeti
nevelés anyagát, Hasonlóképpen kellene nekünk is összeállítanunk ezt
az anyagot a 8 osztályú középiskola számára. A németek különben is
régóta foglalkoznak ezzel a kérdéssel, s már vagy harminc évvel ez
előtt Drezdában, Weimarban és máshol tartott ú. n. Kunsterziehungstagokon pedagógusok, művészek és tudósok részletesen megvitatták, ho-
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gyan lehetne és kellene fejleszteni a tanulóban a müizlést, sőt már
1885-ben megindult e cél érdekében Eísenachban mozgalom, de akkor
még egyelőre elszigetelt maradt.
Még csak néhány szót akarok mondani a művészi ízlés fejlesz
tésének módszeréről. Természetes, hogy müizlést csakis műalkotások
szemlélete alapján lehet nevelni, épületet tehát a helyszínén, képet,
szobrot múzeumban kell bemutatni, amit nem lehet eredetiben, azt
minél jobb másolatban. Diapozitív képek bemutatása, vagy képek vetí
tése epidiaszkóppal szintén jó szolgálatot tesz, de mivel az ilyen vetített
képek csak rövid ideig vannak a szemléletnek kitéve, emlékük és
hatásuk nem lehet oly tartós, mint a falra függesztett s napokig vagy
hetekig szem előtt levő képeknek. Ezeket lehetőleg keretbe foglalva,
legalább pár napig kell az osztályterem falán hagyni, de természetesen
a kiakasztás alkalmával röviden föl kell hívni a figyelmet a műalkotás
szépségeire, Ez a figyelemkeltés s a vele kapcsolatos magyarázat csak
„cum grano salis“ történhetik ; sehol sincs a magyarázatban való józan
mértéktartásra nagyobb szükség, mint a műalkotások elemzésével. Mel
lőzni kell tehát a bonyolódott esztétikai fejtegetéseket s a részletes
művészettörténeti magyarázatokat, főkép pedig kerülni kell minden ú. n.
belemagyarázást, mert ez könnyen az ellenkező hatást éri el a tanu
lónál, mint amire törekszik. Ne felejtsük, hogy a szép meglátása, föl
ismerése a legértékesebb lelki élmények közé tartozik, s a szép hatása,
a gyönyörködés a kedélyre hat; nem szabad tehát a szép élvezetét
értelmi munkával zavarni.
Nagyon értékesek a műízlés fejlesztése szempontjából az iskolai
tanulmányi kirándulások, különösen az érettebb tanulók számára, ter
mészetesen csak akkor, ha olyan helyre történik az utazás, ahol érté
kes művészeti látnivalók kínálkoznak. A magyarázat ilyenkor is nagyon
szükséges, de inkább csak a figyelem és érdeklődés fölkeltésére irá
nyuljon s ne törekedjék ismereti elemekkel terhelni az emlékezetet.
Ép így kell eljárni a múzeumok, tárlatok látogatása alkalmával. Ez
utóbbiak gyakran alkalmat nyújtanak a műízlés hiányának vagy eltéve
lyedésének megállapítására s így negativ módon, közvetve a műérzék
megerősítésére.
Fejtegetésem folyamán igyekeztem rámutatni a műízlés fontossá
gára s fejlesztésének módjaira. De vájjon nyujtják-e középiskoláink, s
itt a fiúk iskoláira gondolok, ebből a szempontból azt, amit joggal el
várhatnánk töltik? Azt hiszem, habozás nélkül adhatunk erre a kér
désre tagadó feleletet. Iskoláink még nem tekintik fontos feladatnak az
ízlés fejlesztését; hiszen többnyire már maga az iskola helyisége és
berendezése szinte kigúnyolása annak, amit jó ízlésnek nevezünk, pedig
éppen ott, ahol az értelem és kedély képzése történik, a szépérzéknek
is tartós benyomásokban kellene részesülnie. A környezet, a milieu
képe, amelyben nevelkedik az ember, örökre belevésődík emlékébe,
a sivár iskolai környezetben tehát könnyen ízlésbeli igénytelenséghez
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szokhatik hozzá a tanuló. Pedig az igazi műveltséghez a jó ízlés, vala
mint a művészetek szeretete is hozzátartozik, s a művészetben nem
csak az alkotás, hanem az élvezet is szárnyat ad a léleknek, lendü
letet a gondolatnak, tisztítja és nemesíti az érzést. „Bár nem kenyere,
de bora az életnek a művészet“, mondja Jean Paul, s az iskola csak
akkor töltheti be teljesen hivatását, ha ebből a nemes italból, a mű
vészet nektáréból minél többet juttat a gondjaira bízott ifjúságnak.
(Sopron)
Ruhmann Jenő.

A modern idegen nyelvek tanítása
a német középiskolákban.*
Az európai nagyhatalmak közül az élő idegen nyelvek tanulásának
nagy jelentőségét a világháború után az egymással szemben állott
Franciaország és Németország ismerték fel leginkább, ezért középiskoláik
megreformálásánál a modern idegen nyelvek tanításának a háború előtti
nél sokkal nagyobb szerepet biztosítottak.
Ennek az irányzatnak magyar nemzeti szempontból való helyes
ségét a megcsonkított Magyarország törvényhozása is belátta, mikor az
1924 : XI. t.-c.-ben a reálgimnáziumot megalkotta az eddigi gimnázium
és főreáliskola mellé és ebben a második modern európai nyelvnek
tanítását is bevezette.
Az 1926. évi XXII. t.-c. végre törvény útján rendezte a közép
fokú leányoktatást is és leányközépiskolává a harmadik osztálytól latin
nyelvet tanító és a szellemi túlterhelést elkerülni igyekvő leánygimná
ziumot és a modern nyelveket, valamint a nemzeti nyelvet nagyobb
óraszámmal tanító leánylíceumot tette.
Az élő nyelveket tanító tanár számára igen nagy áldás, ha annak
a népnek, amelynek nyelvét tanítja, az országát legalább pár hétre fel
keresheti s ott nemcsak nyelvi ismereteit gyarapíthatja, hanem az illető
nép kulturális viszonyaiban történt változásokról közvetlen tapasztalat
útján értesülhet.
Ebben a szerencsében részesültem én az 1927. év nyarán, amikor
intézetünk Igazgatótanácsa 120 pengő utazási segélyben részesített s
résztvehettem a jénai egyetem kéthetes szünidei tanfolyamán és Jéna
város három középiskolájában (a leánylíceumban és a vele kapcsolatos
reformreálgimnáziumban, a humanisztikus gimnáziumban és a főreál
iskolában) a tanításokon hospitálhattam.
Jénában is, mint Németország legtöbb városában, augusztus 22-én
vége volt a nyári négyhetes szünetnek s így a weimári közoktatásügyi
minisztérium középiskolai ügyosztálya augusztus 24-én készséggel meg
adta a jénai három középiskolában való hospitálásra az engedélyt.
Mind a három intézet igazgatója és tanári kara előzékenyen fo
* Felolvasta szerző egy módszeres értekezleten.
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gadott, amikor a weímári közoktatásügyi minisztérium engedélyét fel
mutattam.
Igen szép berendezésű, teljesen modern épületben van elhelyezve
mind a három intézet. A leánylíceum s a vele kapcsolatos reform
reálgimnázium a mienkhez hasonló népes intézet. A főreáliskola még
népesebb, amennyiben 21 osztályában 620 növendék tanul, 35 tanár
vezetése alatt. Legkisebb létszámú, de egyúttal igen harmonikus neve
lési munkát végző intézetnek láttam a fiúgimnáziumot, amelyben 298
növendék tanul 16 tanár vezetése alatt. Ennek az intézetnek csak egy
párhuzamos osztálya volt, a hatodik 23 és 21 növendékkel. Az intézet
kilenc osztálya közül a II., a III. és V. volt a legnépesebb, az előbbi
ben 43. az utóbbi kettőben 37—37 tanuló volt. A hetedikben 21, a
nyolcadikban 25, a kilencedik osztályban 20 volt a tanulók száma.
A leányreálgimnáziumban és a főreáliskolában is a három felső osz
tályban ilyen kevés a növendékek száma. Hogy ez mit jelent pedagó
giai szempontból, azt mindnyájan nagyon jól tudjuk! Mind a három
intézetről megemlékszem, de a leány intézetet részletesebben ismertetem.
A jénai leányközépiskola líceum, kilenc osztályú reformreálgimná
ziummal. Az alsó három osztályban mind a két tagozatban ugyanazokat
a tantárgyakat tanulják a növendékek. A reformreálgimnáziumi szakasza
a IV. osztállyal kezdődik. A líceum hatosztályú. Olyan, mint a mi régi
VI. osztályú felső leányiskolánk volt. Az 1921. évi porosz középiskolai
reform szerint a reálgimnáziumok célja a latin nyelv segítségével a
modern kultúra és az élő indogermán nyelvek történeti gyökereinek
megértetése és a növendékeknek a modern európai szellembe való
bevezetése, a francia és angol nyelv és kultúra megismerése alapján.
Érettségi tárgyak ez intézetben: német nyelv és irodalom, történelem,
mennyiségtan, latin, francia, földrajz, fizika. írásbeli: német, latin, menynyiségtan és francia, abban az esetben, ha az az első idegen nyelv.
*

A német középiskola hármas tagolásának megfelelően az alsó,
középső és felső fokon egyaránt megfigyeltem a tanítást. A kilencosztályú német középiskola első három osztálya képviseli az alsó fokot,
a IV., V., VI. osztálya a középfokot, a VII. VIII. és IX. osztálya a felső
fokot. Ennek a beosztásnak megfelelően osztja be a porosz tanterv az
anyanyelvi és az idegen nyelvi olvasmányi anyagot is.
Kezdőtökön az angol nyelv direkt módszerű tanításának szép
eredményét láttam a főreáliskolában. Hosszabb szünet után egy össze
függő beszélgetési anyagot ismételtek el a tanár angol nyelvű kérdéseire.
A kérdésekre elmondott mondatokat a tanulók a táblára írták. Amint
egy gyermek egy mondatot elmondott, mindjárt kiment a táblához és
felirta. Az osztály oldalfalai táblaszerűen vannak elkészítve, oda is írt
két-három gyermek egyszerre. A többi gyermek ezalatt a felírt mon
datokkal nem törődött, csak a tanár kérdéseire figyelt és felelt. Mikor
vagy 8—10 mondat fel volt írva, akkor szólította fel a tanár az osz
tályt az egyes felírt mondatok helyességének a megállapítására. A pád
ból jelentkező fiú megmondta a hibát s annak a tanulónak kellett ki
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javítani, aki a hibát elkövette. Igen mozgalmas volt így az óra, szinte
állandó mozgás uralkodott, de a fiúk nagy kedvet mutattak s a 40
perces óra végéig szellemileg elevenek maradtak.
Ezt a direkt módszerrel való tanítást angolban is, franciában is
igen alapos fonetikai gyakorlat előzte meg. A kezdők számára írt fran
cia és angol olvasókönyveik a hangok kiejtésének német nyelvű meg
magyarázásával kezdődnek. A gyermekekkel megfigyeltetik előbb az
anyanyelv magánhangzóinak, majd mássalhangzóinak kiejtését. Figyel
meztetik a gyermeket a száj részeinek a tevékenységére beszéd közben
s igy öntudatossá teszik előtte, hogv az idegen nyelv hangjait igen
gyakran más szájnyilással kell kiejtenie, mint az anyanyelv hangjait.
Az angol és francia magánhangzóknak a némettől eltérését olyan rövid
szavakon figyeltetik meg, amelyekben a német mássalhangzókhoz tel
jesen hasonló hangzású mássalhangzók fordulnak elő. Az idegen más
salhangzók kiejtését csak ezután gyakoroltatják. A fonetikus ABC-t csak
pár hétig használják, a szavak kiejtésének begyakorlására. A gyermekek
csak fonetikus szövegeket olvasnak a helyes kiejtés gyakorlására, de
szövegeket fonetikusan leírniok nem szükséges. Ugyanabban az inté
zetben minden élő nyelv tanításánál egyugyanazon fonetikus írásnak a
használatát követelik meg az utasítások. Legjobbnak az Association
phonétique-t tartják.
Az anyanyelvből franciára fordítás alkalmazását figyeltem meg a
leányintézet I. osztályában. Szombati napon ötödik óra volt a francia.
A gyermekek házi feladatukat olvasták fel. A felolvasó gyermek fel is
írta a lefordított mondatot a táblára. A többiek figyelték a táblát is és
a saját füzeteiket is. Ha a táblán felírt szövegben hibát vettek észre,
jelentették s ekkor a hibát elkövető gyermek ment azt kijavítani. Az
egész óra alatt fordítottak. Óra végén a tanárnő minden különösebb
előkészítés nélkül 4—5 új német mondatot adott fel franciára való fordítás
céljából. Mint mondotta, ezzel önálló munkára igyekszik őket szoktatni.
Középfokon is megfigyelhettem az anyanyelvből való fordítás al
kalmazását a leányreformreálgimnázium V. osztályában. Ott a tanárnő
anyanyelvén felolvasta a mondatot, megkérdezte, hogy melyik szót vagy
kifejezést nem ismerik s azt felíratta a táblára. Mikor így megismerték
a . szavakat és kifejezéseket, akkor többen elmondták a lefordított mon
datot s azután felírták a t blára is, a füzetükbe is. E fordítások alkal
mával előfordult nyelvtani szabályokat német nyelven ismételték el.
Ugyancsak a középfokon a beszédgyakorlat igen jó eredményű
alkalmazását láttam a leányintézet IV. osztályában angol órán. A nö
vendékek száma csak tizenkettő volt ebben az osztályban. Már négy
évé tanulták az angolt. Az előbbi órán egy hosszabb, igen mulatságos
elbeszélés első felét olvasták és fordították le, most pedig az óra elején
bezárt könyv mellett az olvasmány tartalmát mondták el a tanár kér
déseire. A szaktanár szerint mind a tizenkét gyermek igen nagy sze
retettel tanulta az angol nyelvet, mint első idegen nyelvet ebben az
osztályban, már az első osztálytól kezdve. Az óra második felében
folytatták az elbeszélés lefordítását, az új szavakat és kifejezéseket nem
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írták fel a táblára, hanem minden gyermek ott tartotta az ujját a könyv
beli szójegyzéken és onnan nézték meg a szót vagy kifejezést, ha nem
tudták. Az elbeszélés mai angol író müve volt. Igen egyszerű, minden
napi életből vett kifejezésekből állott. Kevés új szót kellett a növen
dékeknek megnézniük fordítás közben.
Amilyen szép volt ebben az osztályban az eredmény, olyan
gyengén feleltek ugyanannál a kiváló szakembernél a líceum V. osz
tályában, ahol az angol nyelvet második éve tanulják mint második
modern nyelvet, de az osztály az előbbi évben 3—4 kézben volt.
Abban az osztályban is szép képekkel díszített, a növendék érdeklő
dését lekötő, kedves elbeszéléseket tartalmazó olvasókönyv volt a
gyermekek kezében. Az olvasmányt lefordították, majd bezárt könyv
mellett kérdésekre elmondták az elbeszélés tartalmát.
Felsőfokon a leányintézet Vili. osztályában angol irodalomtörténeti
órán a Shakespeare előtti drámáról volt szó. A tanár nagy szerepet
juttatott az anyanyelvnek. Megkérdezte, mit hallottak német irodalmi
órán a dráma keletkezéséről s ehhez fűzte az angol dráma keletkezé
sének történetét. Egy pár angol — misterium drámát is felolvasott a ma
gyarázat élénkítésére. Majd egy német nyelvű angol irodalomtörténeti
kézikönyvből felolvasta a tanár, hogy milyen volt az angol színpad be
rendezése Shakespeare korában. Elmondotta, hogy Shakespearet nem
tartotta a saját kora a legnagyobb drámaírónak s felhívta a növendékek
figyelmét arra is, hogy Shakespeare darabjaiban sokszor kénytelen volt
a karzati közönség ízlését is figyelembe venni. A következő órára házi
feladatul a tanár Shakespeare életrajzának németül való elolvasását
adta fel,
A IX. osztály francia irodalomtörténeti óráján a szaktanár Hugó
Viktor: Gavroche című költeményét olvasta fel. A növendék kezében
nem volt könyv. A tanár még arcjátékkal is igyekezett az idegen szö
veg megértését előmozdítani. Egy-egy nehezebben érthető kifejezésnél
németül is közbeszólt. A költemény keletkezésének körülményeit is
franciául magyarázta meg a tanár. A növendékekkel jellemeztette III.
Napoleon korát és a költeményt mint ennek a kornak a termékét
mutatta be. A növendékek nagy többsége részt vett a francia nyelven
folyó társalgásban, különösen kitűnt az utolsó padban ülő két fiú
növendék, akik, mint a városba áthelyezett szülők gyermekei, előbb
megkezdett reformreálgimnáziumi pályájukat miniszteri engedély alapján
itt a leányiskolában végezhették be. Amint láthatják kedves kartársaim,
német kollégáink is körülbelül azon az úton járnak az idegen nyelvek
tanítása terén, mint mi. A tanár élő beszéde ott is az alap, melyből
kiindulnak, az olvasmányok tárgyalásánál a pontos fordítást ők is el
engedhetetlenül szükségesnek tartják. De nem követik azt a hibát,
amely nálunk szinte általános, hogy az idegen nyelv nyelvtanát az illető
nyelven tanítsák. A nyelvtant mindig az anyanyelven tanítják és csak
annyit, amennyi feltétlenül szükséges az írók megértéséhez, s az idegen
nyelv rendszeres nyelvtanának tanítását bízzák az egyetemre. Vala
mennyi modern idegen nyelv nyelvtanának tárgyalásában a német tudó-
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mányos nyelvtan latinból származó műszavait alkalmazzák. Az utolsó
osztályban is heti három órában tanítják az érettségi tárgyul beveze
tett első idegen nyelvet, nem úgy, mint mi a németet, heti 2 órában,
olyan tantervi követelmények mellett, amelyeknek heti 3 órában is alig
lehet megfelelni. Az irodalomtörténet tanításában inkább alkalmazzák az
anyanyelvet, ha kevesebb az óraszám, semhogy az alapos megértés
ellen vétsenek.
A módszeres eljárás megfigyelése mellett gondot fordítottam a
tankönyvek megismerésére és a porosz középiskolák 1924. évi tanter
vére és utasításaira. Ez utasítások szerint a német középiskola nem
akar általános műveltséget nyújtani, hanem a főiskolai tanulmányokhoz
szükséges szellemi munkára akarja a növendékeket alkalmassá tenni.
Ezt a célt a leányok elé szintén kitűzi, amikor a leányiskolák feladatát így
állapítja meg: „A leányokat is szigorúbb tárgyilagosságra kell nevelni
a tudományos munkába való bevezetés által. Nekik is fel kell fogni a
többi nyugati kultúrák kölcsön hatásával létrejött német kultúrát. Őket
is éretté kell tenni a főiskolákra, a közös munka módszere által.“
„Meg kell tanulniok. hogy nekik egykor, mint művelt és erköl
csileg szilárd nőknek a kultúra tovább fejlődésén kell dolgozniok, vagy
a családban, a hivatalban kell helyüket betölteni. Ezért olyan művelt
séget kell az iskolának adnia, amelynek önmagában is értéke van,
amennyiben mind a szellemi érettséget, mind az életrevalóság elérését
célul tűzi ki."
„Ezeknek a különleges feladatoknak a megvalósításához hozzá
járulhat az iskola a művészi, technikai szakok, zene, rajz, művészettörténet, kézimunka ápolása és a felsőlíceumi központi jellegű tan
tárgyaknak, a német nyelvnek és irodalomnak, a történelemnek, föld
rajznak és vallástannak fokozottabb hangsúlyozása által.“
„Az anyag kiválasztásánál, különösen a központi jellegű tárgyakban
olyan korszakok választandók, amelyekben a nő kimagasló módon a
kultúra hordozója volt.
A német és az idegen nyelvi leckéknél is a nő-problémák megmagyarázandók.
Az asszony jogi helyzete a családban, társaságban és államban
történelmi visszapillantás alapján tárgyalandó.
Tekintetbe kell venni, hogy nem annyira az anyag, mint annak
előadása és felfogása döntenek a tanítás eredménye felett. A tanár és
növendékei közötti finomabb kölcsönös viszonyt tantervileg megálla
pítani úgysem lehet.
Az erkölcsi vallásos és esztétikai kérdések iránti érdeklődés a
leányok lelkében korán fellép, ezért kötelessége a tanárnak az érzel
mileg felfogottat olyan világossá tenni, hogy abból erkölcsös cselekedet
alapját képező belátás fejlődjék.“ Igen szépen elkülönítik a leánynevelés
kérdését a fiúk nevelésétől és pszichológiai alapon igyekszenek azt
megoldani.
A modern idegen nyelvek tanításában követendő eljárás leírásában
sokkal részletesebbek a porosz utasítások, mint a mieink. A mienkből
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teljesen hiányzik az írók tárgyalását követő filozófiai elmélyedés kívá
nalma, továbbá a művészi képek szemlélete nagy jelentőségének ki
emelése, — a módszeresen elvégzett anyagnak az állampolgári nevelés
szempontjából való felhasználása és a szabadmunkaközösségek alakítá
sára való felhívás. Ez azonban a porosz középiskola kilenc éves tan
folyamának az eredménye, mert ott a hatodik év elvégzése után az
egyetemre nem törekvő növendékek elhagyják az iskolát s így a felső
osztályokban csekélyebb létszámú osztályok mellett mindezeknek a
magasabb követelményeknek is teljes mértékben eleget lehet tenni.
A német középiskolában különben is nem szerepel külön tárgyul a filozófia.
Különösen szigorúan kiemelik az utasítások mindegyik iskolatípus
különleges irányának megfelelően a koncentrációnak a fontosságát. így
például a minket legjobban érdeklő reálgimnáziumszerü intézetekben,
ahol a főtárgyak mellett az élő nyelvek képezik a jellemző tárgyakat
és ezek felelősek a művelődés egységéért, — megkívánják az utasítások,
hogy belőlük minden oldalról szigorúan átgondolt olyan összefüggések
állapíttassanak meg, amelyekből a tanuló élő képet nyerjen azokról a
szellemi erőkről, amelyek a némettel kölcsönös összefüggésben lévén,
a mai európai kultúrát kialakították. A humanisztikus gimnáziumban
pedig, ahol a francia az első idegen nyelv, ott a tanításnak az antik
szellemből kisugárzó és az új irodalomban is jelentkező latin hatást
kell hangsúlyoznia.
Francia nyelvű olvasmányaik nemcsak a szépirodalomra terjednek
ki, hanem a 17., 18., 19. századi filozófiai gondolkodókat is olvassák,
mindenütt vonalkozásba hozva történelmi és más irodalmi tanulmányaikkal.
A francia történetírókat és politikusokat is megismertetik a növen
dékekkel, különösen azokat, akik az egyetemes nyugati kultúra kifejlő
dését mutatják be (Guizot, Taine, Seignobos). Itt is szoros a kapcsolat
a történelemtanítással.
Angolból a 18. és 19. század filozófusait és gondolkodóit ismer
tetik meg növendékeikkel, kapcsolatba hozva vailástani és németirodalmi
tanulmányaikkal. A német középiskolás növendék előtt pályája végén
már tisztán áll, hogy ő az európai három nagy kultúrnemzet egyikének
tagja. Az angol és a francia nemzet mellett ők a latin kultúrából kisarjadzolt európai keresztyén kultúrának és különösen az újkori keresz
tyén kultúrának egyik fontos támaszai. Ennek az európai kultúrközösségben elfoglalt helyzetnek az erős kidomborítása csak emelheti a német
fiú és leány nemzet-önérzetét és eszményképeinek megválasztásában
is segítségére lehet.
Az már most a kérdés, hogy ezeknek a magas követelményeknek
a megvalósítására mennyi időt szentel a német középiskola, hány órát
fordít a modern idegen nyelvek tanítására? Természetesen a humanisz
tikus gimnázium a legkevesebbet, heti 15 órát, a fiúreálgimnáziumok
heti 27 órát, annyit, mint a mi reáliskolánk. A fiú reformreálgimnáziumok
44 órában tanítják az első idegen nyelvet, a reáliskola heti 40 órában,
a jénai leány reformreálgimnázium heti 37 órában. Ezektől az utóbbi
iskoláktól nyugodtan kívánhatják az utasítások, hogy az idegen nyelvek
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használatában a tanulónak egyszerű gondolatsort a korának megfelelő
módon szóbelileg vagy írásbelileg kell előadnia. Ök elmondhatják to
vábbá, hogy ezek az iskolák a tanulót minden irányú biztos nyelvismeret alapján akarják bevezetni az idegen nép kultúrájába és szellemi
világába. Van idejük arra, hogy az idegen kultúrában működő életet
ismertessék meg növendékeikkel. Nagy előnye a német középiskolának,
hogy egy osztályában nincs több 40 növendéknél. Miniszteri rendelet
szerint az alsó osztályokban 40-nél, a középsőkben 30-nál, a felső osz
tályokban 20-nál több nem lehet a tanulók száma. Ezeket a megállapított
létszámokat legfeljebb 1—2-vel lépik néha túl. A középiskolák első
osztályába felvételi vizsgálat alapján jut a növendék. A bizottságban
egyenlő számban vannak középiskolai tanárok és tanítók. Leánytanulók
vizsgálatánál tanítónő is van a bizottságban. Az elemi iskolai tanítók
a középiskolai tanárokkal felváltva kérdeznek. írásbeli vizsgálat van az
anyanyelvből és számtanból. Szóbeli vizsgálat a haza ismeretéből, a
szülőhely földrajzából, állat- és növényvilágából, nyelvtanból mondat
részek és beszédrészek szerinti elemzés. Számtanból: távolságbecslés,
mértékegységek, egyszeregy, fejszámolás, legegyszerűbb törtek. Rajzból:
a ianuló által ismert tárgynak emlékezetből való lerajzolása ceruzával
vagy szénnel. Kiegészítésül intelligencia vizsgálatot is lehet alkalmazni.
Felvételről a bizottság szótöbbséggel határoz, figyelembe véve az elemi
iskolai jellemlapot is. Ha az így felvett növendék a középiskolában az
iskolai év első harmadáig nem felel meg, az elemi iskolába kell vissza
mennie. A jénai fiúgimnázium 1926—27. évi értesítője is közli, hogy 4
meg nem felelő növendéket utasítottak vissza az első osztályból az elemi
iskolába. Nekünk is jó lenne a nyugati nagy államok példáját követve
a tárgyilagos felvételi vizsgarendszert bevezetni. Tapasztalataimat így
összegezhetem: A német középiskolai oktatás nagy egészében már
teljesen a munkaiskola szellemében folyik, erre törekszik a mi miskolci
iskolánk is. (Ott a humanisztikus gimnáziumnak egy idősebb tanáránál
láttam csak a régi noteszrendszert.)
Ezt a munkaiskolái szellemet, mely megköveteli, hogy a tanítás a
tanár és növendék együttes munkája legyen, ők a kis létszámú osztályok
mellett könnyen meg is valósíthatják.
Az indogermán anyanyelvű német gyermek az anvanyelvével rokon
modern nyelvek akármelyikét tanulja is, a nyelvszerkezet hasonlósága
mellett igen nagy előnyben van a magyar tanuló felett, akinek az anya
nyelvétől teljesen elütő szerkezetű nyelvet kell tanulnia. Ezt az előnyt
nagyban fokozza a legtöbb iskolában a modern nyelvek tanítására for
dított sokkal magasabb óraszám. Ha általában hátrányban vagyunk
is az idegen nyelvű órák száma és az osztályok létszáma tekintetében
a német középiskolával szemben, mégis ha a mi intézetünkben folyó
tanítási munkát és a mi tanári karunk odaadó buzgalmát ismerve lép
tünk egy idegen nagy állam egyetemi városának középiskoláiba és ott
teljes tárgyilagossággal szemlélődtünk, nyugodtan állapíthattuk meg, hogy
lelkiismeretesebb és mindenben a növendék érdekét szolgáló munka
ott sem folyik, mint minálunk.
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Arról kell még megemlékeznünk, hogy Németországban mennyiben
történik gondoskodás a modern nyelveket tanító tanárok továbbképzé
séről. Intézményes gondoskodás még ott sincsen, ezt el is panaszolták
modern nyelvszakos kollegáim. Egyes, egyetemek azonban rendeznek
nyári modern nyelvi tanfolyamokat. így Göttingában volt 1927. július
1-től július 23-ig egy tanfolyam. Ezen a tanfolyamon a londoni egyetem
fonetika professzora, Jones és két tanársegédkisasszony adtak elő, il
letve tanították helyes kiejtésre a hallgatókat. Hatvan hallgatója volt a
tanfolyamnak 4 csoportban. 15 hallgató jutott egy csoportba. Így minden
hallgatónak megfigyelhették az angol kiejtését s kiejtési hibáikat gon
dosan kijavíthatták A beszédgyakorlatokon mindenkinek megbírálták
az angol hangsúlyozását is. Különösen Jones professzor sok gondot
fordított arra, hogy hallgatóinak a hallását az angol kiejtés finomságai
iránt kifejlessze. Amint a Deutsches Philologen Blatt 1927. évi 34.
számában olvastam, a tanfolyam az összes hallgatók számára igen nagy
nyereséget jelentett.
Ilyen irányú tanfolyamoknak nemcsak Budapesten, hanem vidéki
egyetemi városainkban való felállítása nálunk is kívánatos volna.
(Miskolc)

Dr. Óváry Zoltán.

A szónoki beszédhang fejlesztése.
Mindenki helyénvalónak találja azt, hogy a színészjelöltet legelső
sorban a könnyen csendülő, messzeható, nemesen artikulált beszéd
módra tanítják meg, hogy hivatásának, az élő szó akadálytalan szárnya
lásával eleget tehessen.
A beszéd legemberibb megnyilatkozásaink egyike, aminek lelke
a gondolat, teste pedig a zengő szó. Az elgondolt mondanivalónk ha
tását a beszédhang helyes alkalmazása sokszorosan felfokozhatja, de el
is sorvaszthatja, kerékbe törheti, ha nem jól bánnak vele. Ezért volna
szükség arra, hogy mindazok, elsősorban a hitszónokok és tanárok, kik
hivatásuk folytán állandóan a beszédhangjukon keresztül fejtik ki nevelő
és oktató befolyásukat — saját érdekükben megtanulhatnák: a plasz
tikus, messzeható, mégis könnyen csendülő beszédnek azt a módját,
ami legkevésbé fárasztó. Csodálkoznunk kell azon, hogy sem a tanár
képzők, sem a teológiák tantárgyai között, ha csak egy-két hónapig
tartó tanfolyam alakjában is, ez a fontos tudnivaló nem szerepel!
A huzamos ideig tartó hangos beszéd igen nagy, fárasztó feladatot
ró a beszédszervekre, különösen ha nem a legmegfelelőbben bánunk
velük. Ilyenkor nagy fehér vérbőség támad a gégefőben, aminek élet
tani következménye a nyakhártyák megduzzadása, ami a hirtelen elrekedést okozza. Akkor már hiába krákogunk, köhögünk, a bajt ezzel
csak fokozzuk. Gyakran a helytelen garatbeállítás akadálya a hang
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természetes előretörésének, amit az erő fokozásával vélnek leküzdeni,
ami még hamarább vonja maga után a berekedésl. Ügy kell beszélni,
hogy a hang csengését, erejét ne a gége és garatfalak merev megszorí
tása, hanem a száj és fej boltozatainak természetes akusztikája hozza létre.
A beszéd hangzóinak a szájüregben történő helyes megtámasztása,
előre hozása igen nagy tömörséget és eleven erőt ad a beszédnek, a
hangszálak minden nagyobb megterhelése nélkül.
Mindennek ma már megvan a kidolgozott pedagógiai módszere,
mely az énekhang fejlesztésével azonos. Ma az éneket is elsősorban
zengő beszédnek minősítjük, aminek alapfeltétele a jól megformált hangzók
kiejtése és a hang akadálytalan, tömör előretörése. Az irányelv ennél
is az, hogy többet tudással, mint erővel, mert ez a tudás a hangszerv
kímélését is jelenti egyúttal. Mondanom sem kell, hogy ugyanazzal a
mechanizmussal beszélünk, mint amivel énekelünk, és ez a mechaniz
mus működésében fegyelmezhető és befolyásolható. A természetes adott
ságok és jellegek tehát nem véglegesek. A merev garatbeállítás, a
nazális hangvétel stb. rendesen csak rossz szokás, amit el kell hagyni.
Miután megvan a lehetősége annak, hogy más ember beszédmódját,
hanghordozását, vagy akár az állatok hangját is utánozhatjuk, ugyanígy
elsajátítható a nemes színezésű, tömör akusztikával boltozott hangzás is.
A kellemes csengésű beszédhangnak semmivel sem pótolható ha
tása és szuggesztív ereje van. Sok egyéni sikernek titka ebben rejlik,
viszont épannyi értékes előadó érvényesülését akadályozza tökéletlen,
vagy elégtelen hanghordozása. Az elsőbbség mindenkor a tartalomé, de
a forma legyen méltó a tartalomhoz. „Szép gondolat szépen elmondva 1“
Amennyiben ez utóbbinak akadályai vannak, azok leküzdhetők. A cél
megéri azt a csekély fegyelmezést és fáradságot, amit a korrekt hangzás
létrehozása igényel.
A módszeres támogatást ez irányban a teológiák és tanárképzők
tárgyai közé bevezetett rendszeres hangképzés volna hivatva szolgáltatni.
(Budapest)

Zábrákné Uhlig Julia.

Megjegyzésck a készülő
középiskolai tanterv német részéhez.
A tantervi utasítások igen helyesen mutatják ki a német nyelv
tanításának célját, kiemelik a beszélőképesség fejlesztésének fontosságát
és egyben arra is utalnak, hogy a német szellemi életben a kellő tájé
kozottság csakis a nyelv alapos ismeretével szerezhető meg. (Utasítások,
1927, 133., ill. 135. 1.) Ez a kétségtelen igazság azonban mintha a ki
vitel elméleti részében sántítana, s úgy látszik, hogy a valóságban tel
jesen megnehezíti az amúgy könnyű cél elérését is.

PRO TESTÁNS TANÜ G YI SZEMLE

6L

A tanterv ugyanis előírja, hogy a kezdőfokon, tehát jelenleg még
az első osztályban is meg kell tanítani a gyermeknek a német betűket
(nyomtatott és írott gót betűket), továbbá az olvasásra és írásra kellő
gondot kell fordítani; sőt havonként két írásbeli dolgozatot ír elő, s
„közös fogalmazás", „felelés feltett kérdésekre" : ezekben a témákban
találja meg a dolgozatok tárgyát is.
Elsősorban erre — a szerintem teljesen felesleges és csak túl
terhelést okozó — rendelkezésre szeretnék néhány szóval kitérni.
Feltételezem, hogy a középiskolába kerülő gyermek elsajátította mind
azokat a magyar nyelv tanulásához szükséges alapismereteket a normál
fokon, melyek nélkülözhetetlenül szükségesek már a középiskola első
osztályában is. Feltételezem, — mert mindenki tudja, hogy 60°/o-ban a
gyermekek milyen „ismeretekkel" jönnek a középiskolába. Az a nagy
különbség, mely a normálfokú s középfokú tanítás között van, már a
magyar nyelv tanítása terén is igen nagy nehézséget ró a tanulóra, aki
nek a kezdőfokon már egy új, szellemben és alakban egyaránt új
nyelvvel is meg kell ismerkednie. Ideális tanterv szerint tulajdonképpen
nem volna szabad a középfokú iskolák első osztályában idegen nyelvet
tanítani, amint írás és olvasásra is a gyermeket 8 éven alul nem sza
badna megtanítani. De ideálizmusról ilyen tekintetben kevés szó eshetik.
Nem is ez a hiba! Ha már új, idegen nyelv tanítását a körülmények
és az élet, a nevelés mai irányai megkívánják az alsó fokon is, úgy
legalább — lévén modern nyelvekről szó — olyan tantervet kell készí
teni, mely a szükségszerűségnek is, de a hasznosságnak is kellőleg
megfelel. Éppen ezért tökéletesen feleslegesnek látom ma, amikor 27
órában tanítunk nyolc éven át németet, már az első osztályban a gót
betűs írás és olvasás elsajátítását. Nem akarom pusztán azzal a való
ténnyel igazolni állításom helyességét, hogy ma már a német könyvek
(tudományos mind, szépirodalmi jórészt) is a latin betűket használják,
a német gótbetűs levelezés, írás a mindennapi életből teljesen kiveszett,
hanem lélektani tényekre kívánom felépíteni állításaimat.
A középiskolába kerülő gyermeknek — mint említettem — ma
gyar nyelvi ismeretei is nagyon hiányosak, tökéletesen olvasni kb. 30°/o
nem tud, helyesírásban a 90°/o annyira gyenge, hogy a nagy hiányokat
két-három esztendő alatt sem tudja kellőleg pótolni. Ilyen körülmények
között még az új nyelv tanulása is zavarólag hat reá, hisz pl. új betű
ket kell tanulnia, nyomtatásban is, írásban is ; de tovább megyek:
egyenesen rontja a fordítás magyar nyelvérzékét is, mert a nyomtatott
szöveget később, néhány hét múlva nemcsak olvastatni kell vele, hanem
elemeztetni is, illetőleg fordíttatni. A legegyszerűbb példával fogom
megvilágítani ezt a tényt: Ich war gestern dort. Ezt a mondatot a leg
több tanuló így fogja fordítani: Én voltam tegnap o tt; v. i. a szórend
ben már olyan különbséget talál a gyermek, amit a magyarral való
összehasonlításnál teljesen meg nem ért, mert járatlan a két nyelv
különböző szellemében és kifejezésmódjában. Akaratlanul is olyan mon
datokat fog szerkeszteni a magyarban, melyekben az állítmány a má
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sodik helyen áll, holott ez élénk értelmi különbséget ad a magyarban,
amit bővebben magyarázni felesleges. Olyan esetekről, mint pl. „dieses
Buch gehört mir“ — már nem is beszélek. Ezeknek fordítása a kezdő
fokon — a nyelvtanítást megnehezíti, a nyelvérzéket pedig akaratlanul
is a germanizmus felé viszi.
Mindez elkerülhető volna, ha az első osztályban (heti 5 óra) csakis
beszédgyakorlatokra lehetne fordítani az időt, a tanulónak nem kellene
dolgozatot írni, s a betűket csak a második fokon sajátítaná el írásban,
olvasásban, akkor, amikor már a legegyszerűbb beszélgetések formá
jában megismerkedett az új nyelv szellemével, amikor már nem ma
gyarul gondolja el azt, amit németül akar mondani, hanem spontán, a
teljes nyelvkészség alapfokának birtokában beszél majd németül. Aggo
dalommal látjuk modern nyelvszakosok, hogy az a helyes elgondolású
tanterv, mely a modern nyelvek tanulására kellő súlyt helyez, még ma
is abban az avult, régi módszerben sántikál, mely a latin tanításából
származott örökség.
Ugyanilyen örökséget látunk abban, a tanterv által kellőleg ki is
emelt, hangsúlyozott előírásban, hogy a magyarról-németre való fordítást
szorgalmazzák az iskolában, különösen a dolgozatok írása terén. Ez a
módszer határozottan értékes és gyümölcsöző lehetett az antik nyelvek
tanításánál, — a modern nyelvtanításnak azonban óriási gátja. A nyelv
élő szellemével nem számolnak azok, akik ezt különöskép szorgal
mazzák. Mert aki előbb elgondolja azt magyarul, amit németül akar
mondani, az soha életében nem fog megtanulni németül. Annyira kri
tikán felül álló és biztos ez a megállapítás, hogy ahhoz már nem is
fűzök kommentárt. Hogy mégis mennyire fontosnak látják a fordítást,
mutatja, hogy a német írásbeli érettségire az egyik tételnek magyarrólnémetre való fordításnak kell lennie. Ennél barbárabb, a nyelv szelleme
ellen vétő utasítás nem is lehet modern, élő nyelv ellen. Gondoljuk el,
hogy amikor anyanyelvűnket tanultuk, a szemléltetés és beszélgetés
alapformáin keresztül tanultunk meg mindent. Élő idegen nyelvet is
csak ezen a fokon lehet elsajátítani kezdeni. Minden más törekvés csak
oktalan kísérletezés lesz. Bármely modern nyelv elsajátításában is az
illető nyelv szellemét kell beszélgetések alapján megérzékeltetni, s csak
felsőbb fokon az összehasonlításokra fektetni a súlyt. Nyelvtanítás nem
lehet adaequvát sem a történelem, sem más szellemi ismeret tanításával.
Összefoglalva mindent, örömmel látnok, ha a most készülő új
középiskolai tantervben az első osztályban németből csak beszélgetéseket
írnának elő (utasításaiban ki lehetne alaposan fejteni a nyelv különböző
szellemét érzékeltető tanítási módszert) és a második osztályba tennék
(ha már teszik is 1) a gótbetűs írás-olvasás-készség elnyerését. A ma
gyarról-németre való fordítást pedig töröljék a tantervből, mint az élő
modern nyelvek tanítását csak akadályozó, sikerét kétségessé tevő
„módszert“.
(Nyíregyháza)
Dr. Belehorszky Ferenc.

PRO TESTÁN S TANÜGYI SZEMLE

63

A középiskolai latin nyelvtanítás hatása
a tanulók magyar nyelvérzékére/
Mélyen Tisztelt Értekezlet!
Meglephet talán egyeseket elődásom címe, de előre kijelentem,
hogy én ebben ártatlan vagyok. Talán bizonyos támadások tették szük
ségessé. Egyszerűen hódolattal engedelmeskedtem érdemes elnökünk
felszólításának.
Sőt ennek a tételnek is története van, amit el kell mondanom
csattanós bizonyítékul feleletem első részéhez, amit nagyon röviden
fogok elintézni, hogy annál jobban kidomborítsuk némely vádaskodások
feletti meglepetésünket. Első formájában így hangzott a gondjaimra
bízott tétel: „Mennyiben hat károsan a latin nyelv tanítása a tanulók
magyar nyelvérzékére?“ Gondolkodtam rajta, mutattam tanártársaimnak,
szakbeli kollégáimnak, akik éppen annyira szívükön hordják a magyar
nyelv, a magyar irodalom szent ügyét, mint csekélységem, s arra a
meggyőződésre jutottunk, s jut bizonyára ez az értekezlet is, hogy alig
van nyelv, amely annyira megfelelt volna a magyar ember nyelvpsvchéjének, mint éppen a latin. Gondoljunk csak arra, hogy csaknem
ezer esztendőn keresztül éri latin hatás a magyar nyelvet, egyházilag
rendkívül erősen kapcsolatban állunk vele, mégis, ha statisztikát készí
tenénk róla, minden más nyelvvel szemben elenyészően csekély volna
az a rontó hatás, amelyet nyelvünk lelkére gyakorolt. Nem értem
itt azt a hatást, amely egyes latin szavak alkalomszerű, érintetlen át
vételében nyilvánul, mert hiszen ez semmi tekintetben sem ront nyel
vünk szellemén, nem érinti gondolkodásunk irányát, sőt még annyiban
is segít a nyelv tudvalevőleg a maga leikétől idegen szavak haszná
latában önmagán, hogy átalakítja a maga hangtani törvényei szerint.
Amint a scola-ból lett iskola, mert szóeleji torlódást nem tűr a magyar
nyelv, ügy lett sokszor csodálatos cikornyázásokon keresztül annyira
érdekes forma az eredeti latin szóból, hogy sokszor tanultabb ember
is alig ismer rá, hogy itt a báránybőrben valami másnemű lény rejtőz
ködik. De hát elhagyva a tréfát, a legnagyobb komolysággal mondhat
juk, hogy az a nyelv, amelynek emlőjén a nagyon is közelmúlt halha
tatlan nagy magyar remekírói nevelkedtek, csak elismerést, hálát és
köszönetét érdemel a magyarság részéről. Azok a latin szavak, ame
lyeket ma már megrovunk és irtogatunk dolgozatokban, kétségkívül
érdekes patinát, régies zamatot adnak nyelvünknek. Gondoljunk csak
rá, mi lenne Jókai regényeiből, ha valami túlzó purista magyar .dolgo
zatként. végig böngészné lapjait. Bizony sokszor érezzük, legalább én
érzem, hogy nem minden idegen szót húzok alá méltán tanítványaim*
* Az ORTE csurgói közgyűlése nyelv-történeti szakosztályán olvasta fel szerző
ezt az értekezést. Szerk.
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dolgozatában, mert nagyon sokat éppen árnyalatbeli finomságánál fogva
nem is igen lehet egyenlő értékű magyar szóval pótolni. De hát azért
irtogatjuk, hogy csak a legszükségesebbre szorítsuk később az életben
az idegen szavak használatát. Ha a németek rettentő erőlködések árán
bár, de mégis megpróbálják intézményeik latinos-franciás elnevezéseit
is némettel pótolni, miért ne pótoljuk mi is, akik minden reménysé
güket a maguk lelke gazdag vetésében vetik.
Ilyen elenyésző nyomokban találunk úgynevezett káros hatásokra
mondatszerkesztésünk terén is : ezek komolyabb bűnök volnának.
Szerencsére még e tétel hozzám kerülése előtt csinálgattam feljegyzé
seket tanítványaim dolgozatai javítása közben, s még leginkább egyes
jelző használatokban találtam a latinra visszavezethető nyomokat, noha
más latin törzsbeli nyelv is gyanúsítható a hatással. Gondolok ilyes
féle kifejezésekre, amelyeket szándékosan hozok fel éppen modern
müvek fordítása címéből: A megszabadított Jeruzsálem, Az elvesztett
paradicsom. A latin nyelv éles tulajdonsága, hogy szereti a fogalmakat
önállósítani, s e köré csoportosít minden jelzőt, ilyenformán birtokos
szerkezetek helyett, amelyekben mégis két önállósított fogalom szere
pelne, szívesebben használ egy középponttal bíró melléknévi jelzős
szerkezetet. Hasonlít ez az összetett mondatokban annyira markánsan
ható törvényre, amit „az alany egysége" címen ismerünk.
összetett mondatokban hajdan különösen érzett a latin coniunctivusos szerkesztések hatása, de ezt nem annyira a nyelv lelki tapa
dásának kell betudni, hanem a biblia fordítók, szentírás-magyarázók
ama törekvésének, hogy szóról szóra igyekeztek visszaadni az Isten
igéjét, hogy semmi azokból el ne vesszen. Pedig hát csak elveszett
belőlük, mert egy nyelvet nem lehet sohasem tökéletesen átvinni
a másikba, vagy ba megpróbálja valaki, szörnyszülött lesz belőle. Nem
régen még olyan kis összetüzés-féle volt az érettségi nem éppen vezető
szerepű résztvevői és egy szaktanár között azért, mert az érettségin
magyarosan fordítottak a diákok, Uram bocsá', még ilyesmit is be
mertek szőni: „pedig még legénytoll sem pelyhedzett álián“, ami Nisus
és Euryálus ismeretes sorának fordítása: Óra puer signans intonsa
iuventa. Örömmel látom, hogy ma már a miniszteri utasítások egyene
sen követelik az ilyen fordítást, ami kétségkívül nehezebb is, mert két
nyelv szólamainak, lelkének alapos ismeretét követeli. Igen, az az igazi
fordítás, amely úgy szólaltatja meg az idegen írót, mint ahogy az irt
volna a mi nyelvünkön, ha magyarnak született volna. Bacsánvi meg
látta már ezt az igazságot, hirdette bátran, s attól kezdődik a magyar
műpróza fellendülése. Tegyük hozzá mi iskolai szempontból : magasabb
fokon, ahol már nem kell a nyelvtan alapismereteivel bíbelődni, fordíttassunk mindig magyarosan, ez a legjobb ellensúlyozása annak a
csekély rontó hatásnak is, amit a latin nyelv a magyarra gyakorolna,
s egyben élénk és tanulságos visszatükröztetője annak a különbségnek,
amely a nyelvek gondolkodása közt megvan. Különben záradékul szabad
legyen még csak annyit mondanom, amit nem is nyelvész, hanem fizikus
kollégám állapított meg, hogy egy esztendei német tanítás többet ront
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a magyar nyelv tisztaságán, mint 8 esztendei latin, néhány heti pesti
tartózkodás több zsidós zsargont tud belopni a magyar nyelvbe, mint
egyéleten át tartó klasszikus stúdium megérezhetik hódolóján.
Nem akarom hosszúra nyújtani fejtegetéseimet, s az eddig ki
érezhető elismeréshez még csak azt fűzni hozzá, hogy a latin
nyelv tanításának tanítványaim gondolkodásán látom rendkívül áldásos
hatását. Nincs az a nyelv, amely tisztán kifej lett nyelvtani rendszerével
annyira alkalmas volna nyelvtanításunk alapjául, mint a latin, de egy
ben a logikát sem iskolázza jobban egy sem, mint ez. Gondoljunk egy
Ciceróra, micsoda magasrendű logikai torna minden mondata! Azok a
visszanéző, szoros kapcsolások, finom distinkciók, a coniunctivusok
használatában nvilatkozó beretvaéles finomságok, megkülönböztetések,
a consecutio temporum használatával beleszövődő újabb magasabbrendű
szempont, végezetül az egészen elömlő ritmus, költőiség mind olyanok,
amelyek magasrendű iskolázást adhatnak az ember szívének, eszének.
Gondoljunk aztán a Horatius csodálatos egyéniségére, mely a játszi
hangból egyszerre a legmagasabb és legkomolyabb életbölcseségbe
csap át, amely úgy rátapadt a közelmúlt magyarjaira is még, hogy
bizony tisztelettel vegyes bámulattal hallgathatja az ember egy-egy
táblabíró típus citátumait: tisztában vagyunk vele, hogy a hatin nyelv
úgy gondolkodásunk tisztaságában és rendszerességében, mint annak
tartalmasságában és művészi tudásunk megteljesedésében rendkívül
áldásos hatással volt. Rontó hatása elenyészően csekély. Vádolhatják
a latint akármivel, lehet a reform törekvéseknek akármi az alapgon
dolata, a kiindulása, aminthogy a legtöbb reformkísérlet nálunk is,
másutt is vagy a hasznosság, vagy a túlterhelés elkerülésének jegyében
áll, de azzal nem lehet vádolni a latin nyelvet és a latin nyelv taní
tását sohasem, hogy ne jelentett volna legalább 90 százalék hasznot a
magyar nyelvérzék fejlesztésére.
(Nagykőrös)
Dr. Törös László.

Hazai és külföldi irodalom.
Pongrácz József: Csizmadia Lajos 1858—1928. Pápa, 1930.
Nagy 8-adrét. 10 lap.
A pápai református főiskola egyik teológiai tanárának, a két év
előtt elhalt Csizmadia Lajosnak tanulói pályáját, majd lelkészi és tanári
működését ismerteti szerző e kis füzetben. Elmondja, hol végezte a
gimnáziumot, a pápai gimnáziumban kik voltak tanárai, a VIII. osztály
ban kik voltak bizalmas tanulótársaí, a görög és latin auktorok közül
kiknek műveit olvasták. Érettségi után egy évig Budapesten medikus,
egy évig Csórón segédjegyző volt és csak ezután iratkozott be Pápán
teológusnak a névszerint felsorolt 16 tanulóval. A pálya végzése után
főiskolai szenior lett, ezután skót ösztöndíjon egy évet az edinburgi
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egyetemen töltött. Innen hazajőve több egyházban részint mint segéd,
részint mint helyettes lelkész működött, majd a lelkészképesítő vizsgá
latot a felsorolt 41 társával együtt kíállván, rendes lelkészül választatott
Nádasladányba, két év múlva pedig Lepsénybe, hol 10 évig munkál
kodott. Végre az 1901. évben a pápai teológiai akadémia tanárává vá
lasztatott. E 12 évi lelkészi és 25 évi tanári működését ismerteti szerző
nagy buzgósággal. Felsorolja szociális és egyháztársadalmi tekintetben
nagyfontosságú tevékenységét, tudományos irodalmi munkásságát és a
tanári széken kifejtett működését.
Jól esik tudni, hogy az utódok kegyelettel emlékeznek meg azon
elődökről, kiknek munkáján alapszik jelen fejlődésünknek egyik-másik
bizonysága.
F. B.
Dr. Béla v. Pukánszky: Geschichte des deutschen Schrifttums
in Ungarn. Erster Band. Von der ältesten Zeit bis um die Mitte des
18. Jahrhunderts. Deutschtum und Ausland, 34/36. Heft. Münstern in
Westfalen, Aschendorfsche Verlagsbuchhandlung, 1931. 8", XX. 4 490 1.
E gondos kiállítású kötet német átdolgozásban nyújtja Pukánszky
Béla hézagpótló magyar nyelvű munkájának (A magyarországi német
irodalom története, Budapest, 1926) főrészét, melyben a magyarországi
német irodalom fejlődését a 18. század közepéig tárgyalja. Mivel a
könyv így immár birodalmi német olvasókra is számíthat, a szerzőt
módosításaiban fckép e szempontnak tellett vezetnie. Elhagyta tehát az
egyes korszakok elejéről a birodalmi német irodalomról szóló áttekin
téseket, viszont, ahol szükségesnek mutatkozott, bővebben tárgyalta a
német-magyar művelődési kapcsolatokat. Több lényeges szerkezeti vál
toztatást is tett. A kis fejezeteket nagyobb egységekbe tömörített^,. az
irodalmi utalásokat a könyv végén foglalta össze egy terjedelmes ki
mutatásban. Beillesztette végül azokat az eredményeket is, melyekre az
1926 óta végzett tudományos kutatások vezettek.
Egyrészt a rendelkezésére álló irodalom összegyűjtése és feldolgo
zása, másrészt szorgalmas kutatások eredménye ez az érdekes világ,
mely Pukánszky munkájában elénk tárul. A honfoglalás előtti germán
történeti- és nyelvemlékek ismertetése után először is a keresztyén
középkor magyarországi német irodalmát tárgyalja. Ennek bevezetésekép részletesen foglalkozik az első német telepítések történetével, figye
lemreméltó adatokkal kimutatva, mily nagy szerepe volt a németségnek
Árpád-házi királyaink udvarában. Bőven jellemzi művelődésüket is, így
szól városalapításaikról, iskoláikról, szervezeteikről. Ezután tér át leg
régibb irodalmi emlékeik, a törvénykönyvek ismertetésére, melyek bi
rodalmi német minták után készültek. Egyébként a középkor hazai
német irodalma, amint a munka következő részeiből kitűnik, párhuzam
ban áll a magyar kódexirodalommal: bibliafordítási töredékek, zsoltárok,
himnuszok, imák, prédikációk, regulák, példák, liturgikus szövegek
maradtak fenn. A dráma kezdetleges formáira (misztériumok, farsangi
játékok) is mutatnak nyomok. Legenda kevés maradt, viszont a krónika
írás elég hamar indul meg német nyelven, A legnevezetesebb költői
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emlék Oswald újbányai jegyzőnek epikus költeménye János papról és
II. Frigyes császárról.
A könyv második főrésze a reformáció korába vezet. A 16. szá
zad e hatalmas szellemi áramlata a humanizmustól, továbbá Húsz és
Erasmus hatásától előkészítve hazai németségünket a külső akadályok
ellenére is hamarosan meghódította. Mindjárt kezdetben Luther tanait
fogadták el, s ily értelemben alakult át egész művelődésük is. Az is
kolák szaporodása, a könyvnyomtatás terjedése erősen föllendítctte iro
dalmunkat, mely egyébként szintén a kor magyar irodalmával mutat
hasonlóságot: ének- és imakönyvek, prédikációk, hitvitázó iratok, val
lásos és történeti énekek, iskolai drámák, vallásos tárgyú népies szín
művek, tudományos munkák nagy számmal maradtak e korból. Ekkor
terjedt el Luther irodalmi nyelve is. A hazai németség akkor is meg
maradt Luther tanai mellett, mikor a magyarság nagy része Kálvin
irányát követte. Ezzel kapcsolatos és az erdélyi korviszonyokra igen
jellemző eset, hogy a kezdetben németül író Heltai Gáspár és Dávid
Ferenc a lutheri tanoktól való eltávolodásukkal kapcsolatban lettek
magyar Írókká.
A 17. század katolikus visszahatása, amint ezt a munka követ
kező része kimutatja, hazai németségünknél nagy ellenállással találkozott.
A felvidék németjei mindenkor eres támogatói voltak a magyar nemzeti
felkeléseknek, s ezért más nemzetiségek közéjük való telepítésével
igyekeztek őket gyöngíteni. Ekkor kezdődött a katolikus németek na
gyobb mértékben való letelepítése is. A kor német irodalma egyébként
továbbra is nagyrészt protestáns jellegű. Azonban mind a prózai, mind
a költői műveken megnyilvánul a barokk szellem hatása. Rendkívül
virágzik az alkalmi költészet. Az iskolai drámát pedig már a jezsuiták
is művelik. Szomorú fényt vet e korszakra az úgynevezett „exuláns
irodalom“, azoknak a protestáns prédikátoroknak és tanítóknak kül
földön megjelent munkái, akik vallásos meggyőződésükhöz való ragasz
kodásuk miatt tömegesen hagyták el az országot s Németországban
kerestek menedéket. A 18. század első felében erősen föllendülő ma
gyarországi német nyelvű tudományos irodalom élén Bél Mátyás áll,
kinek német nyelvtanát a birodalmi németek körében is megbecsülték,
német nyelvű magyar nyelvtana pedig a legnépszerűbb tankönyvek
egyikévé vált.
E korszak tárgyalása után az egyes kérdések irodalmának jegy
zéke következik. A felsorolt könyvek, értekezések hosszú sora eleven
tanúsága egyrészt annak a céltudatos irányításnak, melyet egyetemeink
e téren kifejtettek, egyszersmind azonban a német nyelvszigetek lakos
ságának magas műveltsége és élénk tudományos érdeklődése mellett is
bizonyítanak. Főkép a szepesi németek (Fröhlich Dávid) és az erdélyi
szászok fordítottak már régóta figyelmet történelmük, nyelvük és iro
dalmuk különböző kérdéseinek megvizsgálására.
Nagy munkát végzett Pukánszky, midőn e nagy irodalmat áttanul
mányozta, a mutatkozó hiányokat saját szorgalmas kutatásaival ki
egészítette, s az egyes jelenségeket egyrészt egymással, másrészt a
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korabeli magyar és német művelődési és irodalmi viszonyokkal kap
csolatba hozta. A művelődéstörténeti értékelés szempontjait is igen
megfelelően, minden túlzás nélkül alkalmazta. Műve igen serkentően
fog hatni germanisztikánk fejlődésére, s igen helyes, hogy rámutatott
mindazokra a területekre, melyek még bővebb tanulmányozást kívánnak.
Egy kis adattal e helyen is szolgálunk. A szerző megemlíti, hogy
Szegedi Kis István egyik munkája németül is megjelent. Ehhez hozzá
tehető, hogy Dévai Bíró Mátyás három latin nyelvű iratát is lefordították
németre. Megjelentek a következő gyűjteményes munkában: Rabus,
Historien der heiligen auserwählten Gottes Zeugen, Bekennem und
Märtyrern, Strassburg, 1557, V. kötet, 155—276.
Pukánszky egész munkája egyébként érdekesen bizonyítja azt a
tételt, mellyel a magyar kiadást kezdi: „A hazai német irodalom a
magyar szellemi élet egyik szerves része." Különféle bizonyítékot hoz
fel amellett, hogy a magyarországi németek egyrészt a hazai művelődési
törekvéseket ismertették meg a külfölddel, másrészt viszont a külföldi,
főkép német szellemi áramlatokat honosították meg nálunk. A munka
e legfontosabb eredménye azonban egyszersmind amellett is tanúskodik,
hogy a magyarországi német irodalom bizonyos tekintetben a magyar
nemzeti irodalom alkotórésze.
(Budapest)
Losonczi Zoltán.
Szegedi kis kalendárium 1931-re. Kiadja a Kolozsvár—Szegedi
egyetemi fiatalság Bethlen Gábor Köre és az egyetemisták agrársettlement mozgalma. Studium bizomány, Budapest.
Nem lehet szó nélkül elmennünk e kis füzetke mellett: több ok
ból kell figyelemre méltatnunk megjelenését. Elsősorban is a kolozsvári
hagyományokhoz ragaszkodó egyetemi ifjúság kiadványát elhallgatnunk
nekünk, tanároknak nem szabad; még kevésbé szabad ezt tennünk
nekünk, protestáns tanároknak, mivel részben a Bethlen Gábor neve
alatt tömörült protestáns fiatalság munkája hozza elénk a kis könyvet.
Tartalma szerint azonban minden magyar embert érdekelni fog: dalokat
kapunk itt, jórészt kiadatlan szegedi és környéki régi dalokat. Gyűjtötte
és kottával kiadta Bálint György, hozzájuk eredeti elgondolásé, érdekes
rajzokat Buday György rajzolt. Most, mikor Bartók és Kodály mun
kálkodása révén a népdal újra — hogy úgy mondjam — divattá lett,
nagy örömmel kell az ilyen kiadványt üdvözölnie minden magyar
embernek. (Kár, hogy a mozgalmat csak idegen néven nevezi a magyar
fiatalság, egy nálunk még nagyon kevéssé ismert szóval: settlement,
melynek magyarul ez felelne meg: tanyavilág.) E mozgalom törekvése
— a naptár végén olvasható — az, hogy tagjai rendszeres tanyai ki
szállásokkal, közvetlen és huzamosabb kapcsolatba kívánnak jutni a
magyar alföld különféle rétegeivel. Ezáltal kívánják a szolidaritás érzését
a különböző társadalmi rétegek között felébreszteni, az ellentéteket
csökkenteni és az országra nehezedő erőpróba elviselését lehetővé tenni.
Milyen szép, hogy a sokszor leszólt mai fiatalság ilyen nemesen tud
gondolkozni, és mint e kiadvány mutatja, cselekedni is 1 Milyen öröm,
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hogy megállapíthatjuk: nem olyan romlott a mai világ, amelynek ilyen
lelkes, tiszta ideális célért dolgozni tudó fiataljai vannak ! „Népismerettel
—népszeretethez" — ez a jelszavuk és ennek megvalósítására törekszenek,
Az 1 pengő, 20 fillér, melybe e kedves füzetke kerül, kevés a
benne foglalt gyűjteményért is, nem hogy elég lenne a könyvecske
mögött álló ifjúság nemes mozgalmának elismerésére és támogatására.
Mert meg kell még említenem, hogy már is tíz kiadványa van
ezen kívül a szegedi ifjúságnak, melyek között több közérdekű
művecske található, s melyek mind megszerezhetők a budapesti
Studium révén.
Dr. Böhm Dezső.
Bajcsy—Zsilinszky Endre: Nemzeti radikálizmus. Budapest,
Studium, 1931. 174 lap.
A könyv egyes részei a magyar tanárságot is érdekelhetik, sőt
kívánatos is, hogy érdekeljék, s hogy ne legyen magyar szívének e
kiáltása hiábavaló. Minket, evangélikusokat még az is közelebb visz a
könyvhöz, hogy a szerző hitsorsosunk, bár „keresztény“-t ír, tehát
Pázmánynál is katolikusabb, ki még keresztyéneket emleget, miként mi.
A könyv fejezetei szerint szól a nemzetről, nemzeti társadalomról
és államról, ezek szervezetéről, a közéleti erkölcsről, ezek után követ
keznek gazdaság- és szociálpolitikai fejtegetései, melyek igen figyelemre
méltók. X. fejezete a Művelődéspolitika (H l—136. 1.), s ez érdekel
minket elsősorban. Hangsúlyozza, hogy a művelődésnek a magyar faj
ban és földben kell gyökereznie, Ne nyugatimádás, hanem a magyar
paraszt lelkiségébe való elmerülés legyen alapja, mint Arany, Petőfi,
Bartók, Kodály művészetének is. „Öncélú, nem nyugati és nem keleti,
hanem minden nagy művelődési eredményt magában szuverénül feldol
gozni tudó, diadalmas, igazi magyar művelődés felé" kell haladnia a
magyarságnak.
Ez általánosságok után szól az iskolarendszer szellemi és szerve
zeti egységéről. „Az egyetemes jellegű, nem különös szakműveltséget
adó iskoláknak szervezetileg is szoros összefüggésben kell egymással
lenniük, hogy az egyik iskolából a másikba való átlépés minél könynyebbé váljék, s így egymásnak kiegészítői, illetve fokozatai lehessenek.“
(120. 1.) Ma tényleg megnehezítik az átlépést, pl. az új leányközépiskolák
egyik fajtájából a másikba indokolatlan nehézségekkel jár az átjutás,
hogy csak a természetrajz, vagy a történelem különböző beosztását
említsem. Ez egység mellett „a tanítási anyag részleteiben sokkal ru
galmasabban idomítandó a helyi — falusi vagy városi — szükségletek
hez." Ez is igaz, csak kiegészítendő a felekezeti kívánalmakkal, mint
csak legutább a református speciális lanterv készítésénél. Tudjuk, hogy
az államsegély sokban kerékkötője az ilyen törekvéseknek, s unifor
mizál, ami helytelen.
A fölöttes minisztérium, tanfelügyelőségről így ír: „tisztviselői
karukban képzett és tapasztalt tanítók és tanárok foglaljanak helyet."
„A másképesítésű tisztviselők nyugdíjazás és nekik megfelelőbb tiszt
viselői karokba való beosztás útján fokozatosan kiszorítandók." (120. 1.)
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Régi nóta ez, s mégis csak legutóbb is a középiskolai ügyosztály éléről
elkerült egy jogász, de helyébe újra nem tanárember lépett.
Magáról a középiskoláról szólva a falu kívánalmait szeretné meg
valósítani, hiszen agrárállam vagyunk. „A polgáriiskolák fokozatos be
olvasztásával a 8 osztályos elemi iskolákba, másfelől a népiskolák felső
4 osztályának és a középiskolák alsó 4 osztályának lehető összehan
golásával" kell a különböző iskolafajokat egymáshoz közelebb hozni.
„A középiskolának csak felső 4 osztályában engedhető meg eltérés,
gimnáziumi — humanista, és reáliskolai — gyakorlatibb, főleg termé
szettudományos, gazdasági és technikai“ irányzat közt. Végig kell az
egész tanításon a nemzeti szellemnek és szociális gondolkodásnak vo
nulnia. (121. 1.) Főleg a magyarban, melynek az élő nemzeti művelő
déssel, irodalommal szerves kapcsolatot kell fenntartania, s az élő iro
dalom legkitűnőbb alkotásait az ifjúsági könyvtárakba is fel kell venni.
A magyarnak nagyobb óraszámot kell biztosítani. Nagy igazság van
abban is, hogy a középiskolák mai elhelyezése nem ideális s revízió
alá veendő, de hogy bennük kedvezményes helyzetben lennének a
közép és felső osztályók gyermekei, s hogy a népi tömegeket ettől
távoltartják, ez a 122. lapori olvasható mondat félreértésre is adhat
alkalmat. Nem is hiszem, hogy a komoly szérző mást akarna ezzól
mondani, mint azt, hogy a távol elhelyezett iskolába a falu gyermekei
anyagi okokból nehezen juthatnak e l: jobb elhelyezéssel ezen sokban
lehetne segíteni. S ilyen értelemben a kijelentést aláírjuk, nem azonban
azt, hogy bezárja a középiskola a maga kapuit a nép fiai előtt.
Hogy a testnevelésnek minden fokon nagyobb teret kell biztosí
tani az elméleti órák rovására (123. 1.): ez állandó törekvés, mely az
elméleti tárgyak szakembereinek merev gondolkozásán kívül azon hiúsult
meg, hogy a kívánalom teljesítése nem olyan egyszerű, mint az látszanék.
A tanár- és tanítónőképzés (így ír, de valószínűleg „tanítóképzést“
akar mondani) szakítson a merev tudósképzéssel, gyakorlati pedagógiai
kiképzésre fordítson főgondot: ez már lassacskán kezd megvalósulni.
Belföldi ösztöndíjakat kíván a magyar vidék tanulmányozására, s a
külföld fogalmának kitágítását is, hogy a keleti országok megismerését
és a szomszéd államok tanulmányozását is lehetővé tegyék, mert ebből
nagy haszna lenne országunknak. Tekintettel arra, hogy agrárállam
vagyunk, ösztöndíjakkal a mezőgazdasági és közgazdasági kérdések
iránti érdeklődés fokozását látja szükségesnek.
Végül így szól: „A tanári és tanítói fizetések sürgősen rendezendők. A nemzet nevelői ne álljanak fizetés tekintetében semminemű
állami tisztviselő mögött.“ Igen örvendünk, hogy nem tanárembertől
halljuk régi jogos kívánságunk hangsúlyozását; hiszen ez nem jelent
többet, csak azt, hogy ne helyezzenek más tisztviselői osztályok mögé
mindenféle ürügyekkel, főleg pénzügyi aggodalmak emlegetésével, mi
alatt mások fizetését a múlthoz képest is javítják.
Ezeket a gondolatokat okvetlenül szívesen olvashatja a tanárság,
de minden hazája sorsáért és jövőjéért aggódó magyar ember fog
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életrevaló eszméket találni Zsilinszky könyvében, melyek azonban nem
tartoznak lapunk érdeklődési körébe, s így csak a figyelmet kívánjuk
rájuk itt felhívni.
4
Dr. Böhm Dezső.
Református Évkönyv 1931. Kiadja a Ref. Figyelő.
Külseje szép, szépirodalmi része is nívós, azonban a hivatalos
része sok helyen kívánni valót hagy maga után. így : A sárospataki
főiskolával csak lelki kapocsban van képző; a sárospataki teológia
tanárai (mint a pestié s a pápaié) nincsenek felsorolva; ref. könyvtár
Pápán is és Patakon is van ; a nagymultú Sárospataki Ifj. Közlönyről
nem tud; a pataki főiskolának is van könyvkereskedése (158. 1.). A
debreceni könyvtárnak tulajdonítja azokat az unicumokat stb., amelye
ket a pataki őriz. Erdély mintájára szólni kellett volna Észak és Dél
reformátusságának életéről is. Ezeket a jövő évben célszerű lesz
kijavítani.
Gulyás J.
A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve 1930. (Üj folyam
2.) 167 1.
E vaskos fűzet két részből áll. Az I. része az évkönyv, mely az
évi jelentést tartalmazza, A második az új beszerzések jegyzéke. Az
elsőből megtudjuk, hogy a könyvtár 1929-i éve rendes, zavartalan
munkában telt el. Ennek következménye volt az örvendetes fejlődés:
majdnem egynegyedrészével gyarapodott az állomány; 35708-ról 45457
kötetre. Könyvtárvásárlásra 56544 pengőt fordíthatott, de a duplumok
kicserélése is jelentős gyarapodáshoz juttatta a könyvtárat (5217). A
gyűjtemények külön tagozódnak: van törzsgyüjtemény és vannak különgyüjtemények (ifj. tankönyv, értesítők, házi index). Legnagyobb anyagú
a törzsgyüjtemény: 31338 kötet; a különgyüjteményeké a többi; együtt
45457 kötetből áll. A currens folyóiratok száma 253 volt, 38-al több,
mint az előző évben. Gondot fordítanak a hiányzó folyóiratok kiegé
szítésére is. Folyóiratra a könyvtár 7008 P-t fordított. A köttetés is
szépen haladt. A múlt évben í 2540 kötetből feldolgozott a könyvtár
5720 kötetet. (Ezek csaknem mind pedagógiai s lélektani tárgyúak
voltak.) A szakkatalógusok közül a lélektani már készül; nagyrésze
nyomdában is van már. Vele párhuzamosan készül a pedagógiai (kb.
20000 cím1. A mellékszakok anyagáról gépírásos katalógusok vannak.
— A forgalom az előző évihez képest 33 százalékkal emelkedett. Az
olvasóteremben 35378 kötetet használtak, kikölcsönözve 9751 kötet
volt. A napi átlagforgalom 56 látogató s 166 kötet volt. 1926-ban 3274
egyén 10377 kötetet, 1929-ben 15377 egyén 45129 kötetet használt.
Azonban az egész forgalom 44 százaléka a folyóiratoknak szól. A
jelentés egy részét ide iktatjuk, mert jellemzi a fővárosi tanszemélyzet
tanulmányi érdeklődését. A könyvtár olvasóközönségének legnagyobb
része a pszichológusok, orvosok, professzorok sorából kerül ki. Igen
szorgalmasan látogatja a könyvtárt az elemi iskolák tanítószemélyzete.
A középiskolai tanárságot a pedagógiai kérdések általában kevéssé
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érdeklik; ők inkább a szakjukban keresik az anyagot. A polgáriiskolák
tanszemélyzete aránylag gyönge könyvtárlátogató. Az óvónők a könyv
tárat egyáltalában nem látogatják. Szeretjük hinni, hogy a többi könyv
tárban elégítik ki szellemi szükségleteiket. Mert ha a fővárosban, ahol
annyi könyvtár áll a rendelkezésükre, így áll a helyzet, mit várjunk a
könyvtártalan vidéken? — A különgyüjtemények iránt élénkebb volt
az érdeklődés. Nem látjuk azonban feltüntetve azt, hogy a személyzet
hány tagból áll e 45457 kötetes könyvtárhoz. Mert ebből következ
tethetni lehetne arra, hogy a protestáns könyvtárak szegénysége milyen
égbekiáltó! (Patakon pl. 3 ember egyharmad munkaerővel intézi a
70000 kötetes könyvtár ügyét, egyéb iskolai elfoglaltsága miatt.
A II. rész az új szerzemények válogatott jegyzékét adja, szakok
szerint (fő és mellék szakok = 10). A III. rész a kurrens folyóiratok
jegyzéke betűsorrendben. Végül a szerzők szerint betűsoros név- és
címjegyzék olvasható s egy külön címmulató, mely a szerző nélkül
szereplő műveket foglalja magában. Gondos munka, melyet irigykedve
nézünk (A 47. lap jegyzete melyikhez tartozik e lapon ? A vizsgálati
módszerekhez ?)
Gulyás József
Rácz Lajos: Adalékok a 17. század magyar művelődéstörté
netéhez. Két tanulmány. Sárospatak, 1930. 46 1.
E csinos füzetbe egyesített két tanulmány a sárospataki ref. lapok
ban jelent meg. Az első Magyarország 17. század műveltségének képét
rajzolja meg, a másik a sárospataki főiskola első nyomdáját ismer
teti (1650—71). Az első eredménye az, hogy az elemi iskolák is leg
nagyobb részben latinul taníthattak a 17. században (14. 1.). E tétel
bizonyára sok ellenmondást fog kiállani s szerző már előre felvonutatja a pro és contra érveket, véleményeket, még élők ajkáról is. (Takáts
Sándor pl. nem tartja elfogadhatónak e tételt). A másodikban sorra
veszi a pataki első nyomda termékeit, gondosan utána járván az
egyes adatoknak. (M. M. Könyvszemle 1928. 89—90. 1. nem láttam
megemlítve.)
Gulyás József.
A fővárosi nyilvános könyvtár Értesítője 1929. (Üj folyam.)
9. kötet. 1—4. száma.
231 oldalon jelent meg e vastag könyv, amely teljes képét adja
a könyvtár 1929. évi életének. Elején az összefoglaló jelentés olvas
ható, mely szerint az olvasók kezébe adott könyv az 1929. évben
meghaladta a milliót. A tisztviselők létszáma itt nem elég s a helyiség
szűk volta is akadályul szolgált. (A Wenchheim-palotába fog költözni.)
A fiókkönyvtárak működése is elismerésre méltó. A forgalom 1917 óta
400 százalékkal emelkedett. A könyvállomány 1929-ben 43865 kötettel
gyarapodott. A különgyüjtemények közül kiemelhető a Budapestre vo
natkozó anyag szaporodása. A folyóiratanyag 572 darabból áll. Könyvbeszerzésre 236000 P fordíthatott. Érdekes az összes forgalom kimuta
tása 1916-ból 1929-ig. A kölcsönzők legtöbbje a középiskolákból kerül
ki (3324), ezután jön a szak- és polgáriiskolai tanulók serege (2149),
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elemi iskolások s tcinoncok (1321), főiskolások (1951), magántisztviselő
(1212 , háztartásbeli (1498) s tanszemélyzet (11011. A többiek száma
elenyésző. Ezután jön a szerzemények vál. jegyzéke (9 szakban). Folyó
irat jegyzék s névmutató egészíti ki a vaskos kötetet. 3 katalógus van
(szerzői, tárgyi, földrajzi). (Mennyi az összes állomány ?) Gulyás József.
Székely Mózes: Zátony. Budapest, Genius kiadv. 1930, 416 1,
Az utolsó tíz esztendő könyvtermelése közül nem volt egyetlen
regény sem, ami olyan megrázó hatással lett volna rám — talán az egy
Remarque-ot kivéve — mint ennek az új írónak első bemutatkozása.
A Szabó Dezső : Elsodort faluja váltott még ki bennem ehhez hasonló
lelki megmozdulást, amikor eposzi arányokban ecseteli a háború brutá
lis tömegmészárlását, amelyben a magyarság idegen hatalmak, idegen
érdekek ágyútölteléke volt csupán. Az Elsodort falu az ország szomorú
szimbólumává nőtt olvasása nyomán s napokig nem tudtam szabadulni
annak lehangoló nyomása alól.
Nem véletlenül említettem Szabó Dezső nevét, mert e könyv
egyes részeinek stílusa Szabó Dezső előadás-művészetére emlékeztet,
de annak túlzott reálizmusa nélkül, ügy látszik ismeri s szereti is
Szabó Dezsőt s öntudatlanul is annak hatása alatt dolgozik, de ez nincs
eredetisége rovására.
E téma első művészi feldolgozója Rákosi Viktor volt Az elnémult
harangokban, ahol az erdélyi magyarság válságos helyzetére elsőízben
hívta fel a figyelmet még akkor, amidőn rajta kívül csak nagyon keve
sen sejtették azt, amire Rákosi Viktor váteszi lélekkel biztosan rá
mutatott. Ha Rákosi regényének figyelmeztető szavát komolyabban vet
ték volna illetékes helyeken, talán nem lett volna alkalom se a Zátony
megírására, mert a Székely Mózes írói nevet felvett szerző ennek a
regénynek szomorú folytatását írta meg. Az elnémult harangok nem
csak a magyar protestantizmus legszebb regényalkotása, amelyet saját
ságos, ép’ katolikus író alkotott, de Erdély pusztulásának tragédiája is.
Míg Erdély lakói az ellenség ellen hadakoztak, az oláhok a hegyormok
biztos magaslatairól nézegettek lefele az áldott völgybe s amikor a
magyar udvarházakból kihaltak a lakók, akkor leszálltak a hegyekről,
beültek a gazdátlan birtokokba, amint kakuk az éneklő madár művészi,
puha fészkébe, hogy most már övék áz ország. .. így meséli el Rákosi
egyszerűen, de találóan Erdély tragédiájának első felvonását. A máso
dik felvonása 48-ban következett be, amikor már itt-ott segítették ki
halni az udvarházakat, a harmadik felvonását pedig megírta Székely
Mózes a Zátonyban, amikor már „jog szerint“ követelik maguknak
Erdély magyar vér áztatta földjét.
A magyar sors, a magyar nemzet pusztulásának rettenetes jövőjét
anticipáija ez a szomorú Rákosi könyv, amelynek szomorúsága sohasem
volt olyan lehangoló, mint m a: azelőtt öntudatra ébreszthetett, el
mulasztott kötelességekre figyelmeztethetett, — ma már csak a halál
harang kongása hat el füleinkbe sorain keresztül.
A Zátony azonban nem elégszik meg az elégikus fájdalom csőn-
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des kitörésével, éles sikoltás ez, az erdélyi magyarság artikulálatlan
halálordítása, amely megrázza a lelket, belénkfojtja a szót, végig dübö
rög bennünk, sáppadt arcunkra odafagyasztja a gondtalan kacagás derűjét.
Minden pedagógus leikébe belemarkol az a néhány lap, amelyen
az utolsó órát leírja a magyar iskolában.
Hőse Ádám százados Wotan nevű hű kutyája, „aki" elmeséli az
egész történetet. Gazdája a flandriai fronton teljesen megvakult s mikor
hazaérkezik Erdélybe, minden vagyonából teljesen kiforgatják a tehe
tetlen embert, aki ha arcátlanul hordják jószágát, vagy megmozdítható
dolgait, „kilő“ ugyan néha éjjel az ablakon, néha nappal is. De mit ér ?
Tudják a gazemberek, hogy vakon jött h a z a ...“ Az egész falu a rabló
hordák prédájává lesz, de Ádám százados rendíthetetlenül ragaszkodik
az ősi rögökhöz, nem akarja elhagyni apai földjét, amelyről érzi, tudja,
hogy nem lesz többé a magyarságé. A föld pusztulása, a politikai
összeomlás rettenetes érzése lassan eltompítja a százados lelkét minden
iránt, a csőcselék fosztogatása, a kloáka lakóinak előtérbenyomulása,
a népcsalás irtózatos példái mind olyan mozaikok, amelyeket soká
fogunk elfeledni. Mikor pedig a csaló oláh ügynök beül a nemesi
kúriába, betetőzödik a tragédia, a falu széthull, mint az oldott kéve,
a hű Wotan is keserves szűköléssel, kifejezhetetlen, fájdalmas voní
tással keresi gazdája holttestét. A bitorlónak egy jól irányzott golyója
szabadította meg az élet kínjaitól Wotant, kit a maga kaparta sírgödörbe
dobtak. Lenn végre egy szarkofág előtt hevert. Ornamentika. Ormótlan
írás, latin nagybetűk. A kutya döglött volt, nem olvashatta. Szájából
holt nyelv fityegett, semmit sem érzett és lassan mégis végignyalta a
betűket. Még egyszer, utoljára: „Transsylvania!,,
Ádám százados tehát szimbólummá magasztosult, az erdélyi ma
gyarság vak és tehetetlen képviselője, kit a gaz bitorlók rablóhada
fosztogat, gúzsbaköt s akinek állania keli ezt a gyehennát, mert hűsé
gesen kitart az ősi rögök mellett. Nem is kellene sokat csiszolni rajta
azt a túlerős tendenciát, ami átvonul minden lapján és le lehetne fordíttatni minden világnyelvre, hogy akiknek szemeik vannak, lássák,
akiknek füleik vannak, hallják.
Üjszerű már az elgondolása is. Egy kutya szájába adja az ese
mények felsorolását, mert „azt, ami itt történt, emberi nyelv ki nem
beszélheti... Te kell, hogy elűvöltsed ! A te hű kutya szivednek kell,
hogy higyjenek . . . Üvöltsd hát el, hogy mi történt itt. Hogy mit tettek
ezzel a néppel!“ ...
Mondanivalóit is ehhez szabja : csupa szaggatott, rövid tőmonda
tokban beszél, hogy elhigyjék neki, hogy valóban a kutya meséli
mindezeket. Ha ez nem is sikerül neki mindig, ha művészi stílusa néha
a legkiválóbb írók kifejezésmódját is túlszárnyalja, az nem fontos, az
úgy is csak külsőség, a kezdő író következetlensége, lámpaláza, ami
elmúlik hamar.
A munka jellemzésére csak annyit említek még fel, hogy egy
menekült kolléga mikor végig olvasta a könyvet, tíz percig sírt utána,
de ez már egyéni diszpozíció dolga. Annyi azonban bizonyos, hogy
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mindenkinek ismernie kellene e művet, amelyet Hegedűs Lóránt Re
marque mellé helyezett könyvtárában, nemcsak azért, mert hasonló a
tendenciája, de érték dolgában is.
(Mezőtúr)
Dr. Boross István.

Külföldi lapszemle.
Zeitschrift für pädagogische Psychologie, experimentelle Pä
dagogik und jugendkundliche Forschung. XXXI. 4—8.
Az áprilisi szám Fr. Glaeser értékes tanulmányát hozza, amely
az új iskola és a gyermeki öntudat viszonyát kutatja. Ennek a viszony
nak természetét az adja meg, hogy milyen jelentőséget juttat az új is
kola a gyermeknek, mert eszerint ítéli meg a gyermek is az iskolát.
E tekintetben bizonyos, hogy az új iskola (itt persze az elemi iskoláról
van szó) a gyermekért van, s ezt ő is érzi. Nem a régi ijedségvár
számára. Azért könnyen, szívesen nő bele, s észrevétlen nő ki belőle.
Az érdekli benne, amit ott tennie kell: a munka. Ennek irányításában
a tanító ügyességén múlik, hogy tudja a játékos tevékenvséget lassan
komoly munkává fejleszteni. Nem a folytonos dicséret a helyes mód,
hanem az objektiv értékeléshez szoktatás. Itt az új iskola közösségében
az élet komolysága, sőt kíméletlensége is megszólal. A régi iskola a
teljesítményt értékelte, az új a spontaneitást. A sikertelenség a régi
iskolában nem akarást is jelenthetett, itt azonban tehetségtelenséget,
Az új iskola munkája, élete túlságosan is hangsúlyozza az érték jelen
tőségét. Ezért fontos az iskolai közösség helyes kialakítása és vezetése.
Nem szabad megengedni, hogy azok jussanak vezetéshez, akik ügyes
ségükkel belső érték hijján ragadják magukkal társaikat Arra kell
törekedni, hogy e kis társadalomban az igazi érték érvényesüljön. Arra
is ügyelni kell, hogy ne merevedjen meg az iskolai közösség rétegeződése; átcsoportosításokat kell teremteni új értékszempont felszínre ve
tésével. így megakadályozzuk azt, hogy az iskolai élet elnyomja a
gyermek öntudatát. A kedvezőbb körülmények közt élők kedvéért nem
szabad háttérbe szorítani az elhagyatottakat, szegényeket. Egy gyer
meket sem szabad megvetni és megvetetté tenni, hanem szeretni kell,
mert szeretni lehet.
A májusi számban A. Busemann jellemtani tanulmányát olvas
suk : Milieu und Karakter cím alatt, Kifejti, hogy különbséget kell
tenni valakinek környezete és az igazi tudományos értelemben vett
milieu-je között. Ez utóbbi csak azokat a hatásokat foglalja össze,
amelyek az egyén jellemét formálták. Nem minden befolvásolja jelle
münket, ami látszólag környezetűnkhöz tartozik és viszont a pillanatnyi
környezetből nem lehet minden esetben következtetni a jellemre. Ha
egy ismert komoly tudóst alkalomadtán kávéházban fiatal hölggyel ke
délyes csevegésben találunk, nem tehetünk fel róla mást, minthogy a
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leányával társalog. Az embert úgy ismerjük meg, ha megjelenését igazi
környezetére vonatkoztatjuk. Ez is vagy egyértelműleg, vagy ellentétesen
magyarázhatja a jellemet. A feleség sokszor hasonló jellemű, sokszor
éppen ellentétes természetű, mint a férje. A körülmények egyik embert
rosszra viszik, másiknak jellemét éppen a velük vívott harc edzi. Alap
vető kérdés a milieu-kutatásban, hogy vájjon megfelel-e az egyénnek,
fejleszti-e, vagy küzdenie kell vele. Talán senkinek sincs teljesen hozzá
való milieu-je. Minél jobban megfelel a környezet az embernek, annál
világosabban áll előttünk jelleme. Valakinek jellemét leginkább milieujéhez való viszonyából ismerjük fel. Itt figyelhetjük meg az ő állandó
magatartását. Más környezetben egész más lesz az illető megnyilvánu
lása. A történelem szerint erélyes államférfi, családjában esetleg papucs
hős lehetett, Ilyen értelemben nincs is abszolút jellemrajz. A jellem az
embernek csak viszonylag állandó magatartása viszonylag állandó társa
ságban. A jellem nem egyik része a léleknek, mint pl, az értelem,
akarat, kedély stb., nem is azonos a személyiség szerkezetével, hanem
mindez együtt a milieu-jére való vonatkozásában. A személyiség struk
túrája a személy statikai képe, a jellem: dinamikus rajza, tehát az em
ber erőviszonya a milieu-vel. Hogy a jellem nem a lélek egyik rétege,
vagy oldala, azt mutatja az is, hogy egész máskép fejlődik, mint a
személyiség. A kettő nem egyszerre változik meg. A személyiség fej
lődik, a jellem változatlan maradhat és fordítva. A jellem változása
mindig a milieu változásával függ össze. Innen érthető a gyermek, ifjú,
férfi és az öreg ember jellemének különbsége. A jellem egyfelől sokkal
rövidebb idő alatt sokkal nagyobb változáson mehet keresztül, mint pl.
az értelem. Egy éjszakán az okos ember nem válik butává rendes
körülmények közt. De a dorbézolóból lehet egy éjjel aszkéta, a
derék állampolgárból gonosztevő. Másrészt a jellem mutat bizonyos ál
landóságot is környezetének és a személyiségnek változásával szemben.
Az új helyzethez való alkalmazkodást késlelteti. A milieu-höz való
viszonya teszi oly jellegzetessé a serdülő és az ifjú jellemét, aki nem
a jelen környezetéhez, hanem elképzelt jövő milieu-jéhez akar alkal
mazkodni.
M. Muchov a bizonyítvány megreformálásáról értekezik. Állást
foglal azzal a véleménnyel szemben, mely szerint a számszerű bizo
nyítvány helyett pszichológiai jellemrajzot kell adni. Kísérletek mutatják
ennek kivihetetlenségét, mert több tanár jellemrajza egy és ugyanazon
gyermekről a felismerhetetlenségig különböző, Pedagógiai szempontból
pedig káros hatásű, mert lustává, kedvetlenné teszi a diákot azzal, hogy
változhatatlan lelki tulajdonságaiba vetett hitet kelt benne. A lélektani
vizsgálatok sokszor terméketlen önelemezgetésre vezetnek. A megkér
dezett diákok is tiltakoztak a lélekrajz-szerű bizonyítvány ellen, A ta
nulók megítélésének lélektani elmélyítése tehát úgy valósítandó meg,
hogy ne a tanuló, hanem munkájának, teljesítményének megítélése
legyen. A diák is munkája értékelését s nem önmaga bensejének
feltárását akarja látni a bizonyítványában. — Az érdekes problé
mákat felvető tanulmány sokszor hívja ki ellenmondásunkat, de ügyesen
mutat rá a kérdés megoldásának néhány szempontjára.
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Egy rövid közlemény Alfred Adler 60-ik születésnapja alkalmából
a híres pszichológus érdemeit méltatja. Népszerűségét tanítása egyszerű
ségével s közérdekűségével magyarázza. Amerikai előadásait ezrekre
menő tömeg hallgatta. Tanításának lényege, hogy — Freud egyoldalú
elméletét elvetve — az ember lelki fejlődésének központjába az ön
értékelést állítja. Az alsóbbrangúság érzése (Minderwártigkeítsgefühl)
többé-kevésbé minden emberben megvan, de ha nagy mértékben jelent
kezik, megnyomorítja a lelki életet. A nevelésben különösen fontos
ennek megakadályozása. Adler módszere nagyon egyszerű : a közösség
érzésének kifejlesztése, az egyén életstílusában rejlő hiba leleplezése.
A felkeltett önbizalom a legjobb ellenszer a lélek fokozatos elsatnyulása ellen.
Heyde E .: Öntudatlan nevelés címen divatos problémát tárgyal.
Éles logikájú vitában kimutatja, hogy ez a kifejezés hibás. Vannak
öntudatlan, azaz szándéktalan hatások, amelyek nevelnek, de ezek
működésében inkább a hatásuk alá került ember önneveléséről van
szó. A nevelés fogalmát nem a nevelt szempontjából kell érteni, hanem
a működő nevelő alany szempontjából. Ily értelemben nincs öntudatlan
nevelés. Akik öntudatlan nevelésről beszélnek, jogtalanul kitágítják a
nevelés fogalmát és rajta általában emberi lélekre tett hatást értenek.
Ha van általában öntudatlan, vagyis szándéktalan hatás, akkor van ön
tudatlan nevelés is. De ilyen okoskodással nem lehet a nevelést meg
határozott, jellegzetes működésnek felfogni. A nevelés csakis tudatos
cselekvések összességét jelentheti. Az igazi nevelő is tekintetbe veszi
azért azokat az eshetőségeket, jelenségeket, amelyek nevelő hatást ér
hetnek el, de saját célja és terve szerint alakítja őket.
M. Boltowski, orosz pedagógus a gyermek és a felnőtt pedagógiája
között von párhuzamot. A nő és férfi különböző természetének külön
böző nevelés felel meg. A nő reproduktiv hajlamából arra következtet,
hogy szélesebb körű, de kevésbé mély nevelésre van szüksége. — A
felnőttek nevelésének másik problémája és nehézsége, hogy a gyermek
lelki világába egyszerű visszaemlékezéssel beleéli magát a nevelő, de
a műveletlen felnőttel szemben egész más helyzetben van. A felnőtt
már az életben elvesztette az őszinteségét is. Nincs előtte oly tekin
télye a nevelőnek, mint a gyermek előtt. A műveletlen felnőttet nem
lehet a gyermekkel azonosítani, mint ahogy a gyermeket is nagy tévedés
volt kis embernek felfogni. A felnőtt embernek sok élménye van, Más
az érdeklődési köre. S főleg abban különbözik a gyermektől, hogy
vannak bizonytalan ismeretei, van bizonyos határozatlan tudása, ami
sokszor megkönnyíti, de sokszor megnehezíti a nevelését. Az is nagy
különbség, hogy a felnőtt esze már nem olyan hajlékony, mint a gyer
meké. Egyes dolgokat hamarább lehet felnőttnek megtanítani, de má
sokat meg egyáltalán nem. Minden tanítási anyagra nézve megvan az
elsajátításnak felső korhatára. 35 éven túl nem lehet idegen nyelvet
tanulni. Innen van a felnőttek pedagógiájának sajátos jelleme. Inkább
meglevő tudásukat kell mélyíteni, mint ismereteik körét tágítani.
Ehrenstein W .: Költő- és szakpszichológus c. értekezésében a
költő lélektani feladatát a pszichológus munkájához hasonlítja. A költő
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is az egyesben az általánost ábrázolja s így mindkettő a megfigyelt
lelki tényekben a törvényszerűt, a tipikusát akaria megragadni. Nagy
német költők (Lessing, Goethe, Schiller, Keller stb.) nyilatkozatai is ezt
bizonyítják. Csak a feldolgozás módja más a költőnél és a lélekbúvár
nál, mert a költő konkrét, rámutató ábrázolással tünteti fel, szemlél
teti az igazságot. A költők munkáját a pszichológusnak fel kell hasz
nálni. Különösen a karakterológia és a szociológia meríthet sokat belőle.
Természetesen a költők nyújtotta gazdag lélektani anyagot a tudósnak
le kell fordítani a tudomány fogalmi nyelvére.
Rendkívül értékes H. Hochhoher nagy tanulmánya az iparos
tanuló olvasmányairól. Az alapos stúdium megállapításai néhány kér
désre, inasoktól kapott bevallásokra támaszkodnak, amelyeket névalá
írás nélkül adtak be 14—18 éves tanulók. A kérdések ezek voltak :
t. mit olvasok, miért; 2. mely írókat olvasom, miért; 3. mit olvasok
legszívesebben, miért; 4. mi érdekel különösen az olvasásnál; 5. mit
nem olvasok szívesen, miért; 6, mit szeretnék olvasni, miért; 6. mit
szeretnék olvasni, miért; a beadott feleletekből kihagyták a bizonyta
lanokat s azokat, amelyeknél a szomszéd befolyása volt gyanítható. Az
érdekes megállapításokból, minthogy tárgyuk távol esik érdeklődésünkön,
— csak azt az egyet emelem ki, hogy felnőttek hathatós irányítása
nélkül az ifjú nem juthat megfelelő viszonyba az irodalommal.
(Debrecen)
Péter Zoltán.

Mcgjegyzésck.1
1. Kornis Gyula a parlamentben kapott helyet; a váci ke
rület egyhangú választással küldte országos képviselőjéül. Ezt a hírt
örömmel kell fogadnia minden kulturembernek, pártkülönbség nélkül.
A z a nagyértékű munka, amit Kornis Gyula mint pedagógus, mint
filozófus és mint kulturpolitikus végzett tanári és államtitkári minő
ségben, tiszteletet, elismerést követel számára mindenki részéről. A
parlament színvonalát emeli az ő jelenléte; a parlamenti munka sokat
nyer az ő személyében; ő pedig újabb teret talál a parlamentben
kiváló tehetségei értékesítésére. Reméljük és szívből kívánjuk, hogy
sokáig legyen oszlopos tagja a magyar parlamentnek; legyen irányító
szellem a nemzeti újjáépítés nagy munkájában, legyen kiáltó szó a
süket fülek, a bezárt szivek megnyitására, hogy mindenek meghallják,
megérezzék és megértsék, mily fontos szerep vár az iskolákra, a nem
zeti újjászületésben, mily nagy értéket jelentenek a nemzet életében
azok a munkások, akik csendes, zajtalan, sokszor lenézett, lekicsinyelt,
de soha nem szünetelő munkával építgetik iskolában és iskolán kívül
a nemzet lelki épületét.
Igaz örömmel üdvözöljük Kornis Gyulát a parlamentben. Higyje
el, hogy a protestáns tanárok lélekben ott állnak mellette s feszes
tisztelgő állásban köszöntik őt belépésekor. Ad multos annos!
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2. A m agyar irodalom történet középiskolai tanításának kér
dése mind sűrűbben foglalkoztatja az illetékes köröket, elsősorban ter
mészetesen a középiskolai tanárokat. Legutóbb a debreceni Tanári
Kör foglalkozott vele érdemlegesen január 23-án tartott ülésén, dr.
Kardos Albert ny. reálgimn. igazgató előadásával kapcsolatban.
Kardos Albert rámutatott arra a visszásságra, hogy az 1924. évi
középiskolai új tanterv 40 esztendő új irodalmát csatolta hozzá a VIII.
osztály eddigi anyagához, de a megszaporodott anyag tanítására nem
engedélyezett több időt az eddigi heti 3 óránál. Ezen az alapos tár
gyalást szinte lehetetlenné tevő helyzeten, szerinte úgy kellene segíteni,
hogy irodalomtörténetünknek 1844-ig, Petőfi felléptéig terjedő idejét
teljes egészében a VII. osztály körébe kell utalni. Ezzel az eljárással
régibb irodalmunk középiskolai tárgyalása némi rövidséget szenved
ugyan, de az is kétségtelen, hogy az iskolának sokkal fontosabb fel
adata a magyar nemzeti klasszicizmus nagy alakjaival, Petőfivel,
Arannyal s a többiekkel bővebben foglalkozni és irodalmunk utolsó
évtizedeinek kiváló költőit az ifjúsággal alaposan megismertetni, mint
egyes, esztétikai szempontból kisebb értékű régi irodalmi műveket túl
ságos részletességgel tárgyalni.
A tanári kör némi módosítással elfogadta Kardos Albert hatá
rozati javaslatát s hasonló állásfoglalásra hívta fel a többi tanári köröket.
A debreceni tanári kör határozatát nagyon helyesnek tartjuk s
hisszük, hogy az a magyar tanárság közvéleményét fejezi ki. De sze
rintünk nem szabad itt megállani. Nem csak a magyar irodalomtör
ténet középiskolai anyagát kell revízió alá vennünk, hanem a többi
középiskolai tantárgyat is. Szigorú tárgyilagossággal kell fontolóra
vennünk minden középiskolai tantárgy keretének megállapításánál, mire
van okvetlenül szüksége a ma és a közel jövő ifjúságának, alapos
műveltség szerzése végett; de ép oly tárgyilagos gondossággal kell
mérlegelnünk azt is, hogy az átlagos fejlettségű ifjúi lélek milyen és
mekkora tananyag befogadására képes, szellemi és testi egészségének
veszélyeztetése nélkül úgy, hogy a befogadott anyag igazán sajátjává,
vérévé váljék s áldásos formáló erő legyen a számára.
A tudományok anyaga, területe, idők múltával folytonosan nö
vekszik, folytonosan tágul; de nem tart vele lépést, nem nő vele együtt
az emberi agy befogadóképessége. Ezt a régi igazságot nem szabad
feledniük sem pedagógusoknak, sem kulturpolitikusoknak.
Borsos Károly.

Egyházi és iskolai hírek.
A soproni líceum tanári gárdájának kidőlt egy régi, érdemes
tagja; folyó évi január hó 16-án elhunyt Rosta Ferenc, éle
tének 65., tanári működésének 35. évében.
Rosta Ferenc a vasmegyei Pálfa községben született 1866-ban. Az elem’
I Rosta Ferenc.
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iskola elvégzése után a soproni líceum tanulója lett s mint diák, madj mint tanár
hű maradt ehhez az iskolához. Mikor letette az érettségit, beiratkozott a soproni
teológia akadémiára, majd Németországban a hallei és tübingai egyetemen folytatta
tanulmányait. Hazatérvén fölavatták lelkésszé, de mivel hajlama a tanári pályára
vonta, nem vállalt lelkészi állást, hanem beiratkozott a budapesti egyetem bölcsé
szeti karára s ott nyert tanári oklevelet. 1896-ban megválasztották a soproni liceum
tanárának, s azóta ennek az iskolának szentelje életét, buzgón és örömmel töltve
be magasztos hivatását. Szíwel-lélekkel tanárnak érezte és vallotta magát, meleg
buzgalommal oktatta és nevelte a gondjaira bízott ifjúságot s féltő gonddal őrizte
az ősi iskola nemes hagyományait. A sors nem engedte meg neki, hogy öregkorát
fáradságos munkájával jól megérdemelt nyugalomban töltse. A múlt év augusztu
sában súlyosan megbetegedett, és a sok szenvedésétől már csak a halál váltotta
meg. Emléke azonban fennmarad abban az iskolában, amelynek egész élete mun
káját szentelte, s nevét nemcsak az intézet annalesei fogják megőrizni, hanem meg
marad emléke pályatársai szívében, akik ragaszkodó, igaz barátjukat gyászolják
benne és sok-sok tanítványa kegyeletes érzésében, akik hálával gondolnak meleg
szívű, jó tanárukra.
(Sopron)
R uhm arm Jenő.
Bodola László I a csur8°i ref. Csokonai Vitéz Mihály reálgimn. mennyiségtan
-------------------- - és természettan tanára, ny. igazgató január 25-én, életének
79. évében hosszas szenvedés után elhunyt. Egész életét a csurgói Alma Maternek
szentelte, 42 éven át tanított, nevelt s az igazi pedagógus mintaképe, a gimnázium
nak 8 évig igazgatója, internátusának hosszú időkig gondozója volt. A csurgói iskola,
a magyar közoktatás és a nemzet egyik lánglelkű harcosét, nagy értékét vesztette
el benne.
I Fröhlich Izidor | a kiváló tudós, a magyar fizikusok nesztora, volt egye-

....................
térni tanár, udvari tanácsos, a Magyar Tudományos
Akadémia igazgatósági tagja, 78 éves korában meghalt.
I a zilahi Wesselényi kollégium ny.
!--------------------------------------------------- - tanára 73. évében 44 évi tanári mű
ködés után elhúnyt.
I Sepsizoltání Benkő Gábor dr.,

A legutolsó ev. egyetem es közgyűlés kimondotta egy sajtóbizottság meg
szervezését, melynek feladata lenne eleven ev. egyetemes és népies sajtó és irodalom
megteremtése és támogatása. A bizottság elnöke dr. Kapi Béla püspök, tagjai a
lapszerkesztő lelkészek, tanárok és tanítókon kívül, a teol. fakultás tanárai, Vidovszky
Kálmán és a Luther-társaság vezetősége. A szükséges munkatervezet kidolgozására
Kapi elnök vállalkozott.
Dékánváltozás az egyetem es ref. jogakadémián. A kecskeméti jogakadémia
nagyérdemű igazgatója, dr. Joó Gyula ez évben lemondott. Utódja dr. Rácz Béla,
a jogbölcselet és büntetőjog tanára lett.
N yilvánossági jog. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti

PRO TESTÁNS TANÜ G YI SZEMLE

81

ev. leánykollégium 1—Vili. osztályainak és az érettségi vizsgálat tartásának jogát
megadta. Epúgy megadta a szeghalmi ref. „Péter András“ reálgimnázium 1—V.
osztályúnak a nyilvánossági jogot.
A Luther Otthon kisbizottsága a napokban tartotta ez évi első ülését, ame
lyen dr. M ágócsy-D ietz Sándor, ki hoszú éveken át vezette e bizottság ügyeit, átadta
helyét S á n d y G yu lá n a k, akit e tisztség (ü. v. alelnök) viselésére felkért az egyetemes
felügyelő úr. Mágócsy-Dietz Sándor dr. a Luther Otthon megalakulása óta lelkesen
fáradozott ezen intézményünknek felvirágoztatásán s kivált mióta ő irányította az
Otthon életét, látszott meg annak szellemén az az egészséges, testvéri, evangéliumi
lélek, amely legfőbb értéke evang. főiskolai és egyetemi hallgatóink e budapesti
otthonának. Meleglelkü, ősz pedagógusunkat hajlott kora csak a vezetés munkájától
kényszeritette el, tapasztalataival, tanácsival, bölcseségével azonban továbbra is ott
szolgál a kisbizottságban, mint annak örökös tagja. Ugyanezen alkalommal foglalta
el helyét a kisbizottságban dr. Gombocz Zoltán, akiben a Luther Otthon legfőbb
irányitói sorába nemcsak európahírü tudóst és pedagógust, hanem elsőrangú gya
korlati embert is sikerült megnyerni. Gombocz Zoltán ugyanis az Eötvös kollégium
nak igazgatója lévén, a legelső tekintély főiskolai internátus vezetésben, hiszen
éppen azt az intézményt irányítja, amelyik az ország számára a legkiválóbb neve
lőket, tanárokat adja. Gombocz Zoltánnak otthonunkba való szorosabb bekapcso
lódása kétségkívül ismét csak emeli e jónevü intézményünk értékét. Viszont Sándy
Gyulában az élre olyan férfiú került, aki eddigi hűséges szolgálataival is bizony
ságot tett arról, hogy hivatott képviselője annak az evangéliumi szellemnek, amely
annyi önzetlen munkást nevelt mér hazának, egyháznak egyaránt. — A Luther
Otthonban zavartalanul folyik az a családias, munkás élet, amely jellemzi ezt az
intézetünket. Az ifjak jól sikerült félév után már újra együtt vannak s a farsang
derült napjait budapesti evang. családoknál töltik, hogy még szórakozásaikban is
a legjobb, legmegfelelőbb környezetben legyenek. Kedvesnek Ígérkezik az a teljesen
zártkörű est, amelyet a farsang folyamán a lutherotthonisták rendezni fognak azok
nak a családoknak tiszteletére, amelyeknek vendégszeretetét gyakran élvezik.
írtunk már arról, hogy a Luther Otthon kicsiny s korántsem tud «annyi ifjút
befogadni, mint amennyien kívánkoznak oda. Másik fogyatékossága ez intézetünk
nek, hogy nem lévén semmi alapja, nem tud kedvezményt adni a szegény fiúknak.
Ezeken a bajokon óhajt segíteni az az akció, amelyet két éve indított a püspök
urak támogatásával az Otthon vezetősége, amikor arra kérte az egyházakat, hogy
évi minimális segéllyel tegyék lehetővé a Luther Otthon fejlesztését, i'Ietőleg az oda
folyamodó kedvezményes ellátását. Sajnos, ez az akció a mai nehéz viszonyok
mellett nem hozhatta meg a kívánt eredményt. Mindamellett sokan teszik meg e
téren is azt, amit evangélikus lelkűk indításéra megtehetnek. Ha lassan is, de egyre
folynak az adományok, amelyek két év alatt több mint 2000 pengőnyi fejlesztési
alapot hoztak létre. Legutóbb erre a fejlesztési és segélyezési alapra adtak : pest
szentlőrinci egyház 5 P, a szarvasi főgimn. diákjai 300 P, biharosberényi egyház
10 P, tiszaföldvári egyház 20 P, ózdi egyház 10 P, ráczkozári egyház 20 P, bikali
egyház 10 P, tolna-baranya-somogyi egyházmegye 50 P, győri egyház 100 P, a
szentgotthárdi ev. nőegylet 20 P. Ezeket a nemes adományokat ez úton is hálás
szívvel köszöni a Luther Otthon igazgatósága s szeretettel kér mindenkit, hogy aki
bármilyen csekély adománnyal is hozzá óhajt járulni ennek az alapnak a nőve-

82

PRO TESTÁN S TANÜ G YI SZEMLE

léséhez, küldje el adományát az Otthon igazgatóságának (Budapest, Vili., Üllői-út
24. — Postatakaréki számla 33920).
Kossuth életrajza a középiskolai könyvtárakban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter hegyaljai Kiss Gézának lapunkban is kedvezően megítélt két kötetes
Kossuth életrajzát is felvette a középfokú iskolák részére beszerezhető könyvek
sorába. Kapható a szerzőnél (Belsőbőcs, Borsod m.) fűzve 6 P, díszkötésben 10 P
50 fillér portóval.
Dr. Antal Géza dunántúli református püspök tart előadást „Külföldi kap
csolataink s a magyar református jövendő“ címmel a Soli Deo Gloria Szövetség
által március elsején a ref. Teológia dísztermében rendezendő irodalmi és művész
estélyen. Emlékezetes még az a nagyjelentőségű előadás, melyet a Szövetségnek
hasonló estélyén dr. Ravasz László mondott a magyar kélvinizmus újjászületéséről.
A Soli Deo Gloria Szövetség most nem kisebb jelentőségű kérdést vett fel műsorába,
melynek jelentőségét az illusztris előadó személye még fokozni fogja.
A Soli Deo Gloria tanulmányútjai. A Soli Deo Gloria Szövetség husvétkor
két nagyjelentőségű tanulmányutat rendez. Április másodikától hatodikáig Bécsbe,
38 P résztvételi díjjal, jelentkezés esetén ebből 10 P a magyar útlevéllel együtt
legkésőbb március 15-ig beküldendő, a Soli Deo Gloria Központ címére. A tanul
mányúton résztvehet minden 16 éven felüli és a Szövetséggel kapcsolatot kereső
egyén. Április 2 —8-ig Fiúmén—Abázián keresztül Velencébe, 118 P résztvételi díjjal,
melyből jelentkezés esetén 20 P küldendő be a magyar útlevéllel együtt. Részletes
programmot minden érdeklődőnek postafordultával küld a Központ (Budapest, IX.,
Lónyai-u. 7. II. 28.),
Dr. Makkai Sándor és dr. Ravasz László püspökök tartanak előadásokat
a Soli Deo Gloria virágvasárnapi, országos konferenciáján. Dr. Makkai Sándor a
„A kálvinizmus demokráciája“ címmel, dr. Ravasz László pedig „Isten dicsősége
világok mérkőzésében“ címmel tartja meg előadását. A konferencián résztvesz az
erdélyi ref, ifjúságnak küldöttsége is.
A Soli Deo Gloria diáküdülő 450 négyszögöles telekvásárlásának érdekes
története van. Az Intéző-bizottság gyűlésén 2100 P vételár fedezetéről kellett gon
doskodni. Ekkor a Szövetség védnöke, Kováts J. István nyomban magára vállalta
1000 P törlesztését. A következő pillanatban újabb bejelentés történt, a Szövetség
elnöke, dr. Kádár Mihály 100 pengőt ajánlott fel. Hátra van még 900 P. K i segít 7
Dóczi Imre utóda. A tiszántúli ref. egyházkerület középiskolai felügyelője,
Borsos Károly f. évi január hóban vette át hivatalát s f. hó 4-én Debrecenbe költözött,
Kálvinista életrevalóságról közöl cikket a „Református Diákmozgalom" 5.
száma. Bogdán Gyula írt feltűnő vezércikket a svábzsidó protekciós rendszerről,
mely lehetetlenné teszi református ifjúságunk érvényesülését. A lap merész és bátor
hangú tolmácsa a református diákság érdekeinek. Közelebbi számaiban Makkai
Sándor önéletrajzát és egyéb cikkeit megszerezte közlésre. Előfizetési ára diákoknak
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egy évre 3'20 P. Nem diákoknak egy évre 320 P. Megrendelhető Budapest, IX.,
Lónyai-utca 7. 11. 28.
7 p e rc e n k é n t egy-egy em b er hal meg tüdővészben M agyarországon. A
magyar jövő egészségesebb ifjúság felnövésétől függ. A testi-lelki tüdővész ellen
küzd a megnövekedett „Balatonszárszói Soli Deo Gloria Üdülő“. Szeptembertől
2766 61 pengőt emésztett fel a telep élete, fejlődése. Most havi 200 P-re van szük
ségünk. Aki felelősséget érez a jobb magyar holnap iránt, siessen segíteni 1 Csak 4
pengő egy öl föld megváltása. Csekkszámla : 45 219.
F e l h í v á s ! A régi nyugdíjas protestáns tanártársak sérelmei orvoslása tár
gyában a legfelsőbb hatóságok jóindulatához óhajtunk fordulni Nevezetesen, kérni
akarjuk, hogy: 1. az 1927. évi illetményrendezésben, az ő hovatovább ritkuló kis cso
portjuk is részesüljön utólag s ezzel egyszersmind az út a régi. és új nyugdíjasok két
osztályának eltörléséhez fokozatosan előkészíttessék, vagy egyéb, korukhoz mért kedvez
ményt kapjanak eddigi súlyos veszteségeik némi kárpótlásául. 2. Ugyanők, az 1931. év
elejétől kivetett kereseti adó alól mentessenek föl.
A kik ezt a tervet helyeslik, szíveskedjenek a közös kérvény aláírására felhatal
mazó Nyilatkozatukat e folyóirat Kiadóhivatalához sürgősen beküldeni, hogy az O RTE
és OETE elnökségei a kellő intézkedéseket minél előbb megtehessék. Az előkészítő
bizottság.

Szerkesztői üzenetek.
R . I. Sárospatak. Jönni fog.
Kérelem . Ismételten kérjük kedves munkatársainkat, hogy vagy
teljesen olvashatóan írjanak, vagy pedig gépeljék le cikkeiket, mert a
rossz írásokkal sem a szerkesztők, sem a szedők nem gyötörhetik
magukat s igy cikkeik közlésre nem kerülhetnek.

Új könyvek.
Joó Tibor: Egy kiadatlan régi magyar lélektan. Budapest. 1930.
Dr. Valentényi G áspár: Pedagógia és jogtudomány. Budapest. 1930.
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Új iskolatípus Sárospatakon.
Tanártársaimat bizonyára érdekelni fogja, hogyha értesülnek azok
ról a változásokról, amelyek a pataki főiskola gimnáziumában készülő
ben vannak. Több szempontból nagyon érdekesek. Részben igazolása
annak, hogy korunk az iskolatípusok tekintetében sem enged merevedést.
Sokan bosszankodnak a sűrű változásokon, melyek különösen a közép• * iskolák körül az utóbbi, mintegy másfél évtizeden keresztül történtek.
Még végig sem ment az új tanterv a nyolc évfolyamon. Evek óta ostro
molja úgy a közvélemény egy része, mint a tanárság és iskolafentartók
másik része. Hiábavaló volt a magas elméleti tudományos elgondolás,
a fokozatosan tért nyitó új célkitűzés és új forma. A fojtott légkör, a
jövendőt látni vágyó türelmetlenség, a jelennel megbékülni nem tudó
elégedetlenség folyton újabb meg újabb iskolaformákat követel. A ma
élete nagyon keveset vált be a hozzá fűzött reményekből. Az iskolák
nem tudják azt a biztonságot adni, amit régen, amit ma is várnak tőlük.
Helyes ez? Nem helyes? Nem érünk rá tudakolni. Tények, kemény és
brutális tények lépten-nyomon. Ezért nem érdemes bosszankodni a sűrű
változásokon. Nem lehet sajnálni azt, ami volt. Nem lehet fájlalni, hogy
az elmúlás bélyege rajta van az újon. Az élet keresi a maga iskoláját.
A ma élete : a ma és a holnap iskoláját.
Sárospatakon a változásoknak nem ezek az elsőrendű rúgói. Bizo
nyos, hogy a ma levegője nélkül nem lehettek volna életrevalók az el
gondolások. Megfelelő légkör feltétlenül szükséges volt. E nélkül
botránkoznának a kövesedő gondolatok; keseregnének az új ritmushoz
szokni nehezen tudó természetek. Tehát ez is szükséges volt ahhoz, hogy
az új gondolatok valósulhassanak.
A mélyebb ok azonban országunk jelenlegi szomorú területi álla
pota, — egyszóval: Trianon volt. A pataki iskola az évszázadok folya
mán mindig hűséges és elmaradhatatlan osztályosa volt a nemzet életnyilvánulásainak. Ha újabban divatossá lett, de egyúttal mesterkéltnek
is mondható kifejezést akarnék használni, úgy mondanám, hogy egyik
gyúpontja volt azoknak, amiket felsőtiszai jelzővel illetnek a szellemtörténet újabb kutatói. Ezek a területi kifejezésekbe pólyázott felekezeti
elkülönítések nem lennének megbélyegzők teljesen nyílt, de tárgyilagos
és igazságos előadásban sem. A magyar reformátusság sohasem csinált
titkot belőle, hogy a vallásnak, a felekezetnek az egész emberre, tehát
világnézetére, gondolkodásmódjára, hazájához, nemzetéhez, fajához, em
bertársaihoz való viszonyára nézve döntő jelentőséget tulajdonít. Ha azt
állítják róla, hogy fajiságának pregnánsabb képlete, — még akkor sem
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bántó, ha a kulturális áramlatokkal szemben való fokozottabb érzékeny
ségének tulajdonítják azt.
Az egyik szülőoka az újításoknak most is visszavihető a feleke
zeti megoszlásra. De a két szélső felekezeti gondolat, a róm. katolikus
és a református, találkozik abban a felséges célban, hogy hazájának
kíván mindkettő szolgálatára lenni. A nemzeti propaganda munkáját
kívánja minden erejéből végezni. A róm. katolikus a latin tagok köré
ben, a református az angolszász népek között. Egy kevés megalkuvás
talán van ebben, mert a felekezeti színvonal magasabbnak látszik, — de
ez világjelenség. És, úgy látszik, ma közelebb viszi más nemzetek
fiaihoz, mint pusztán az igazság, méltányosság, vagy más etikai fogalmak
Bizonyos, hogy ez magában is kellő indokolás. Nem lehet felsé
gesebb cél, mint szolgálatára lenni az igazságnak, a nemzetnek.
De a pataki újításokban még más magasabb érdek is munká,
Nyilvánvaló, hogy a református ínternátus-ügy az utóbbi időben kisst
háttérben maradt. Okait most ne fürkésszük: maradjunk a megállapí
tásnál. De az is nyilvánvaló, hogy a társadalom egyre jobban sürgeti a
nevelőintézeteket. Ennek indokait se boncoljuk. Az a pár meglevő re
formátus fiúinternátus, bármily tiszteletreméltó a végzett szolgálat, a
tények bizonysága szerint nem tudott tért hódítani olyan családokban,
amelyek minél kevesebb zökkenővel óhajtották volna végeztetni gyer
mekeik nevelését intézetekben. — Azt is hozzátehetjük, hogy nem is
tűzték ki azt célul: egyik csaknem egészen szűk körre szorítkozik és
humanitárius intézményben óhajt maradni. A másik is kötve van a vi
szonyoktól, demokratikus gondolkodásmódtól, természeti környezettől s
talán más tényezőktől. Ismétlem, saját céljaiknak pompásan megfelelnek,
teljes tisztelet illesse a nagyértékű nevelői munkáért, amely országos
viszonylatban is minden elismerésre érdemes.
De a protestáns közép és felsőbb osztály gyermekeinek számára
nincsen internátus. Egyházi alkotmányunk az egyetemes papság gondo
latával megköveteli, hogy világi embereink fiai is éppen olyan refor
mátus szellemben nevelkedjenek, mint leendő lelkészeink. Hogyan kép
zeljük el, hogy ízig-vérig református tanácsbírák, presbiterek és gond
nokok legyenek azok, akik nem református szellemben nevelkedtek.
Még a pusztán más felekezetű iskolába járás is ráüti bélyegét az egyénre,
— hát még ha intenzív nevelést gyakorló internátusokban nevelkednek
fiaink? Az utolsó időkben pedig ez előtt a kényszerhelyzet előtt állot
tak a taníttató szülők. Viszont a róm, katolikus modern nevelőintézetek
száma évről-évre szaporodott s bár nem szívesen, — hiszen hang
súlyozzák, hogy saját fiaik részére nyíltak meg — csak kivételesen
vesznek fel más felekezetű fiúkat és csak az esetben, ha a szülők írott
nyilatkozatban előre kijelentik, hogy fiaikat illetőleg mindenben alávetik
magokat az internátus rendtartásának. Az pedig igazán lehetetlen kí
vánság volna valamely internátustól, kivált a mai időkben, hogy idegen
felekezetű tanulóihoz alkalmazkodjék.
Ilyen külső-belső szükségszerűségek érlelték már régebbtől a pa
taki internátus gondolatát. Már 1912-ben megvette a főiskola ehhez az 5
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kát. holdnyi telket, amely közvetlen folytatása a 10 kát. holdnyi iskola
kertnek. Ez utóbbiban 60—80 éves fák között van a tanulók játszótere
és tornacsarnoka. Az iskolakertet az országút választja el a főiskola
épületétől. Ez angolrendszerü iskolakertben éli le diákéletének jelentős
részét a pataki diák. Most készül az új telek parkírozása, megfelelő
fásítással. Itt lesz az új 4 pályából álló. az országos méreteknek meg
felelő tennisz-telep észak-déli fekvéssel, néhány lépésnyire az internátus
épületétől, melynek kád- és tussfiirdőihez kívülről is könnyen hozzá
juthatnak. A másik oldalán a teleknek készül a sporttelep, melynek
területén futball- és futópályán kívül az atlétika minden faját gyakorol
hatják. Ennek kiegészítő része lesz a tervezett csolnakház, a Bodrogíarton, mint amely központja lett az időszaki sportoknak: úszás, stranolás, evezés, korcsolyázásnak.
Az esztétikai nevelés céljait szolgálják a különböző, nagyértékű
gyűjtemények, múzeumok mellett az iskolakertben tervezett szobrok.
A meglevő Tompa, Erdélyi J. és az alapítvány tevő Pálóczi—Horváth
testvérek szobrán kívül most készül a Lorántffy Zsuzsánna állószobra,
Kazinczy Ferenc és Gábor mellszobra.
A főiskolában magában is nagy változások történtek. Külsőleg leg
jelentősebbek a következők. Az utcai főépületben a villany, központi
fűtés, vízvezeték, fürdőszobák stb. létesítése után nyert elhelyezést az
egész teológiai ifjúság internátusa, 3—4 tanulóval egy-egy tágas szo
bában. Egy családos teológiai tanár, mint internátusi igazgató részére
is átalakítottak jelentős költséggel egy lakást. A főépületben közös
célokat szolgáló helyiségek maradtak: az imaterem, ízlésesen átalakítva,
festve és a férőhelyek számát egy erkéllyel növelve; a nagy könyvtár,
melyben 70.000 körüli számban vannak könyvek, köztük sok unicum,
ősnyomtatvány, ritkaság; éremgyüjtemény ; tanári olvasóterem; a nagy
tanácsterem, gazdasági hivatalok, pénztár.
Hogy a főépületből kikerült gimnáziumi helyiségek otthonra talál
janak, szükségesnek látszott az 1875—77. években épült egyemeletes
gimnáziumi szárnynak egy újabb emelettel való kibővítése. Ez meg is
történt, s a mintegy 100 méternyi hosszúságú II. emeleten újabb taní
tási és előadótermek mellett otthonra talált a természetrajzi és fizikai
szertár is. Egyúttal a gimnáziumi szárnyak a villany, központi fűtés és
vízvezeték bevezetése mellett a külső stílust is összhangba hozták a
régibb (1805—25.) főépülettel. A régiségtár pedig az összes épületeink
közül fennálló (1772-ben épült) egykor Berna-sor, most „küldöttségi
szállások“ néven ismeretes egyemeletes épületben nyert, több mással
együtt, elhelyezést.
A külső fejlődéshez tartozik még a főiskolai kórház bővítése, ahol
most már külön ragályos és nem ragályos betegek részére 28 ágy
áll rendelkezésre. Itt van az egészségtani órák számára egy terem.
És ez épületben van az egész ifjúság részére a tussfürdő, mely idő
közönként a tanulók ingyen fürdését teszi lehetővé; a betegség után
társaihoz térő tanulóknak pedig pompás kádfürdők vannak.
Az építkezések között kell felemlítenem régi tornacsarnokunknak
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modernizálását is. Ebben két öltöző s három tussfürdő épült, a padlóját
az eddigi homok helyett kettős padímentum fedi.
Legnagyobb építkezésünk azonban az ínternátus épülete. Ez egyik
pavillonja a tervezett internátus-telepnek. A most készen álló épület
mintegy 100 helyiségből áll, két emeleten szétosztva, külön tanuló, háló,
játszó, sportoló, zene stb. szobákkal. A felügyeletet egy családos benn
lakó családos igazgató és több nőtlen felügyelő végzi. Ez a pavilion a
következőkben mutat eltérést a tervezett internátus-telep többi pavíllonjától: ebben az étkezés is benn történik és igy az e célból szük
séges helyiségek építése is elkerülhetetlen volt. Továbbá, ebben az
angol-nyelvi gyakorló órák a növendékekre kötelezők lesznek. E két
eltérésen kívül a többivel mindenben: tehát szobák, ellenőrzés, fegye
lem stb. tekintetében megegyező lesz. A többi tervezett pavillonban
elhelyezett növendékek étkezése a főiskolai táptntézetben fog történni,
amely ma háromszori étkezést évi 250 pengőért ad s így a teljes díj
fizető is kedvezményes. Jelentősen csökkentik e díj összegét kiváló
viselkedésű és előmenetelű tanulóknál az alapítványok kamataiból eredő
kedvezmények.
A most épült és szeptember 1-én megnyíló internátust angol internátus néven szoktuk emlegetni, ellentétben a tervezett többi paviilonnal, melyet humán-ínternátus néven ismerünk. Ennek az a magya
rázata, hogy annak növendékei az I. osztálytól kezdve olyan mérvben
fogják tanulni az iskolában az angolt, hogy elsajátítása biztosítva legyen.
Hogy ez lehetséges legyen, a közoktatásügyi kormányzat hozzájárulá
sával, a gimnáziumban, mint kísérleti iskolában, az eddigi humán-ága
zat mellett párhuzamosan egy angol-ágazat lesz. Ennek tanterve még
most készül, de annyi már is bizonyosnak látszik, hogy az I—IV. osz
tályban a latin helyett, annak óraszámában (24), a felső V—VIII. osz
tályban a görög helyett, annak óraszámában (22) fogják az angolt tanulni,
így aztán a latin csak az V —VIII. osztályban, talán mai óraszámban
lesz ez ágnak rendes tárgya. Miután az angol az internátusbán is kö
telező gyakorló óra lett naponként, a tervezet szerint a felsőbb osztály
ban fokozatosan egyes tárgyakat teljesen angol nyelven fognak tanulni,
oly mértékben, hogy a VIII. osztályban már a tárgyaknak mintegy felét
angol nyelven tanulják. Kétségtelen, hogy a nemzeti íárgyak tanulása e
fokon is magyarul fog történni.
A második modern nyelv tanítása kérdésében abból indul ki a
feltevés, hogy az angol-ágazatba jövő tanulók már hazulról hoznak
több-kevesebb német beszéd-készséget, irányadó helyen felmerült az a
gondolat, hogy talán a francia fog tért foglalni. Ha azonban ez nem
történne is meg, a II. osztálytól mai keretekben maradó német mellett
gondoskodni fogunk arról, hogy a francia nyelvi tanulás lehetősége
biztosítva legyen.
Ennek az angol-ágazatnak sarkpontjai tehát: modern nyelvek,
sport, zene. Az itt nyert érettségi alapján aztán növendékeink nem
csupán a hazai egyetemeken volnának teljesen egyenjogúak a reálgim
náziumok érettségizettjeivel, hanem az angliai egyetemeken is, minden
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különbözeti vizsgálat mellőzésével, az ottani érettségizett tanulókkal
teljesen egyenjogú hallgatók lehetnének és bekerülhetnének a legexklu
zívabb kollegekbe is. Tehát oda, ahol Anglia mai vezető egyéneinek
fiai, a leendő vezetők nevelkednek, És itten végezhetnék azt a nemzeti
propagandát, amelyről fentebb megemlékeztem.
Hogy teljesebb legyen e hézagos ismertetés, meg kell említenem,
hogy ezen az I. osztálytól kezdődő angol-ágazaton kívül — hangsúlyozva,
hogy a humán-ágazat a maga I—VIII. latin és V—VIII. görög tanulá
sával érintetlenül fenmarad, papi, tanári stb. nevelésünk érdekében —
az angolt az 1931. évi szeptember hó 1-től a sárospataki gimnázium
ban az V. osztálytól is fogják tanítani. Eddigi tervek szerint a görög
helyett, annak óraszámában (22), tehát némi eltéréssel a mai reálgimná
ziumi angol tanítástól, melynek angol óraszáma: 20, — viszont egyéb
tárgyaknál is van bizonyos óraszám-eltérés. Itt a humángimnázium
érintetlenül hagyása mellett, tehát kizárólag a görögre nézve az a lehe
tőség nyílik meg, hogy a helyett a tanulóknak modern nyelvet tanulni
kívánó része angol nyelvet tanulhat. Itt tehát nem reálgimnáziumi ága
zatról, nem újabb ágról lesz szó. Az I—Vili. osztályra terjedő két
ágazat, az angol és a humán közül, a humánnak némi módosulásáról.
A többi tárgyat együtt tanulhatják a humán-ág tanulóival, úgy, mint pár
évvel ezelőtt a görög és görögpótló tárgyak kivételével egyebet. A mo
dern nyelvnek térfoglalása ez a göröggel szemben, amit egyre jobban
követel az élet. Református lelkészképzésünk érdekében azonban fel
tétlenül fenn kell tartanunk a humán-ágazatot is, hogy a klasszikus
nyelvek olyan mérvben legyenek tanulhatók, amint azt a mi protestáns
hagyományaink, tudományos érdekeink és felekezeti szempontjaink
megkövetelik.
Tisztában vagyok azzal, hogy sok kérdőjel és sok hiány van
fentiekben. Több tekintetben úgyszólván csak a körvonalakat jelezhettem.
Ez azonban nem csupán egyéni okokból van így, hanem a most ki
dolgozás alatt levő részletek bizonytalansága miatt is. Fentiekről első
rendűen a református tanárságot óhajtottam a mi kedves Szemlénk út
ján tájékoztatni. És tájékoztatni óhajtottam elsőrendűen azért, hogy
tudjanak ezekről, esetleg a hozzájuk fordulóknak figyelmébe ajánlhassák
a mi problémáinkat. És azért, hogy értesüljenek azokról, amik fő
iskolánkat a 400. nagy jubiláris esztendejében foglalkoztatják.
Elekes Imre.

A honismeret megalapozása
a költészetben.
A honismeret alapvetését már rég elvégezték a pedagógusok, hiszen
a logika mindig azt követelte, hogy az egyszerűbbről menjünk az össze
tettre, a közeliről a távolabbira. Baco, Locke, Comenius, Rousseau
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Basedow, stb. idevágó munkásságát minden pedagógus ismeri. Nem is
erről óhajtok pár szóval megemlékezni, mert ezt az elvet a pedagógusok
papíroson, könyvekben mindig vallották, hangoztatták, de kevés isko
lában vitték keresztül.
Másról szeretnék megemlékezni. Arról ugvanis, hogy a 19. század
elején, derekán, végén sokszor és sok helyütt fellobog a nemzeti érzés,
felfedezik a szülőföldet, nemcsak kritizálják, hanem meg is szeretik,
kutatják a múltat, keresik a pusztulás vagy emelkedés közvetett vagy
közvetlen okait és következményeit. Mindezt a költők végzik el.
A napóleoni háborúkban felébredt nemzeti érzést három császár kato
nai hatalma sem tudta elfojtani. Még a 18. század közepén parasztosnak
tartották előkelőink a magyar nyelvet, a „versezetre“, csak Horatius,
esetleg Voltaire, vagy Goethe nyelvét méltatták, a 19. század első felé
ben már fellobog a nemzeti lelkesedés Széchenyi Istvánban. Gyermek
korában nem tud magyarul sem, mint katona tanulja meg „magyar anya
nyelvét". Mégis benne rezgeti a faj- és hazaszeretet, mert naplójába
1814-ben ezt jegyzi be: „Hogy nekem okvetlen a legősibb hűn fajból
kell származnom, az már abból is kitetszik, hogy a svájci Alpok leg
szebb vidékein, vagy Olaszország leggazdagabb völgyeiben sohasem
tudtam úgy felbuzdulni, átmelegülni és lelkesülni, mint hazám kopár
pusztáin.” Majd 1820-ban Debrecenben azt írja: „Annyira elérzékenyülök, ha bármi honit látok, hogy egy hegedű, egy cimbalom, de még
egy duda is elbájol és majdnem könnyekig megindít."
A magyar nemzet Széchenyi fölléptéig csak a múlt dicsőségében
találta vigaszát, a jelent sivárnak érezte s nem remélt jövőjében.
A nemzeti érzés leghűbb kifejezői, a költők is csak a múlt és jelen
ellentétét érezték, a hanyatló, az elfajuló magyart siratták. Berzsenyi, a
Kisfaludvak, Kölcsey írásaiban a mélabú, a fájdalom hangja rezdült
meg, vagy a kétségbeesés jajkiáltása viharzott. Egyik sem emelkedett a
jövő reményéig. Széchenyi önérzetet, hitet, önbizalmat lehelt a nemzetbe.
Széchenyi a költők ihletét pótolta, sőt ihletet lehelt beléjük, amire föl harsant Vörösmarty „Szózat"-a az új Magyarország himnuszaként:
„A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors
keze, itt élned, halnod kell."
Petőfi, Arany Széchenyi hitétől ittasultak meg. Az addig lenézett,
betyárok tanyájának tartott Alföldnek Petőfi világhírű énekese lett.
A szabadságot imádta a pusztában. Petőfi képzelete sehol annyi oda
adással nem merül el a tájék, a növényzet, az állatok, az emberek
részletrajzában, mint alföldi képeiben. A Kiskunság, a Kutyakaparó, Az
alföld, A csárda romjai: remekbe festett képei maradnak a nagy ma
gyar Alföldnek. Petőfi sokszor keresztüljárta, hol rekkenő hőségben, hol
szakadó záporban.
Arany János Toldijában a magyar őserőt, az Alföld tájait: rét,
nádas, stb. rajzolja elénk kiáradó szeretettel. Azelőtt ruslicus-nak, falu
siasnak, parasztosnak tartották, aki ilyent énekelt meg.
Jókai a Hortobágyot, a Tisza áradását, árvizeit, a Székelyföld
természeti emlékeit, Torockó vidékét, a Bihar szépségeit véste fel a
halhatatlanság emléktáblájára.
*
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Mindez a hazai föld szeretetének következménye. A költők
Heimatkunst, a geográfusok Heimatkunde néven emlegetik a németek
nél a múlt század végén. így az öntudatlan, csak a szívekben, a lelkek
mélyén lappangó érzésből valóság lett, testet öltött az eszme. A Heimat
kunst elnevezés Bartels Adolftól származik. „Korlátoltság, reakció, elparasztosodás, közönséges népies irodalom, dilettáns helyiérdekű iro
dalom", mondják a mozgalomra. Elméletileg először Sohnrey Henrik
„Das Land“ c. lapjában foglalkozott vele. Ennek hatása alatt írta Micike
„Das deutsche Dorf“ c. művét és vele elindult a Heimatkunde diadal
mas útjára.
Olyan költői munkát, amelynek tárgya a hazai földből fakad,
régente is írtak. Rousseau óta azonban, aki szerint a természetnek és
a természetesnek a követése az igazi élet, növekedni kezd ezeknek a
munkáknak a száma. A múlt század közepén pedig egyre hódít a való,
a haza és a szülőföld iránti érzék.
A szülőföld költészetének csirái messze vezetnek. A 19. század
hatalmas népies irodalmat teremtett külföldön is. És ez a népies iro
dalom szülte a Heimatkunst-ot. Eleinte csak a milieu-re fektetnek súlyt,
ehhez járul később a földszeretet. Kerülték a romantika légvárait, ködfátyolképeit, a fantázia korlátlan csapongását. Egyre jobban érezték
hozzátartozandóságukat ahhoz a földhöz, amely szülte és nevelte őket.
Maga e századvégi korszellem ráterelte a közfigyelmet a nagy városoktól
távol fekvő vidékekre, a természet ölén élő emberekre is.
Ha pl. a németeket vizsgáljuk, azt találjuk, hogy valami ellenáll
hatatlan vágyódás fogta el őket. Tengerpart, Alpok, hegyek, síkságok
után vágyakoztak. Berlin és a nagyvárosok füsttel borított ege alól oda
kívánkozott mindenki, hol tisztán ragyog az ég s mosolyog a napsugár.
A nagyvárosok szalonjainak, kávéházainak, utcáinak, gyárainak alakjai
helyett azokkal akartak megismerkedni, akik ettől a légkörtől távol, az
Isten szabad ege alatt, a természet ölén éltek, Etikett, sablon, szabály
helyett jólesett az egyszerűség, természetesség; a városok parkjainak
és üvegházainak pálmái-, agavei- és orchideáinál szebbnek, kedvesebb
nek tűnt fel a vadvirág; a falu embereinek nehéz, küzdelmes munkája,
parasztjainak észjárása és beszéde, törhetetlen ragaszkodása ahhoz a
földhöz, melyet két keze munkál és arcának verejtéke öntöz. A száz
féle vágy és kívánság hangjából legélesebben egy szó hangzott: szülő
föld. (Freytag, Keller, Rosegger írásai.) Ez a szellem volt a szülőföld
költészetének szülőanyja. „Mint az apostolok, akik a Szentlélek sugal
lata után egyszerre ezerféle nyelven kezdtek beszélni, úgy kezdtek az
ifjú német költők is a hazai földnek százféle dialektusában énekelni."
A németek megtehették, mert már megvolt az egységes Németország.
Egyesek megijedtek ettől az irányzattól, mert az egységes német szel
lemet féltették tőle. És csoda, az megmaradt és emelkedett a hazafias
érzés. Pedig minden talpalatnyi föld megtalálta költőjét, aki dalt zengett
a szülőföldjéről a szülőföldjének.
A Heimatkunst a régi népies , irodalomtól abban különbözik —
írja Bartels —, hogy nem ereszkedik le, a falusi regényektől pedig ab-
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ban, hogy nem akar tisztán érdekfeszítő történetet elbeszélni, hanem
inkább magát az életet akarja adni és sokkal szorosabb kötelék fűzi a
hazai földhöz, annak atmoszférájához és jellegzetes milieu-jéhez. Az író,
a költő a legtisztább forrásokból merítr a tárgy a szülőföld talajából
sarjad, a felfogás, az érzés, gondolkodás rajzát a néplélek sugallja s a
színhely a legfélreísmerhetetlenebb hazai milieu. Mintegy földszag érzik
ezekből a könyvekből, az emberekről rátalálunk arra a típusokat és
fajokat átalakító talajra, amely mindenütt más és más embereket hoz létre.
Egyik bírálójuk mondja (Bockel Frigyes): „Ti kinyitjátok a vaknak
a szemét, hogy a természet szépségeit lássa. Ti tanítjátok megfigyelni,
hogy mint mosolyog, mit parancsol és mit suttog az erdő és az emberi
lélek. Ti teszitek fogékonnyá a mi érzékeinket a míndenség titokteljes
természeti jelenségei iránt. Művészetetek varázsa alatt megcsendülnek
lelkűnkben azok az öröktől fogva belénk oltott dalok, amelyek a haza
szeretetről, az uralkodóhoz való hűségről, a harcról és a győzelemről,
a szenvedésről, az élet keserűségeiről, töprengéseiről és küzdelmeiről
szólnak, a ti művészetetek varázsa alatt csendül meg lelkűnkben a
megváltás éneke is."
Amikor mi Gárdonyi Gézának: A z én falum c. munkáját olvas
gatjuk, otthon érezzük magunkat minden örömmel, fájdalommal, remény
séggel egyetemben. Nálunk kevesebb az ilyen író, mint a németeknél,
ahol Keller Gottfried, Gotthelf Jeremiás a svájci földet, Ludwig Ottó
Thüringiát veszi költői tollára. Reuter Frigyes, Suderman, Raabe Vilmos,
a stájer Rosegger, Bartels Adolf és Frenssen alkottak kiváló műveket.
A kritika a Schleswig—Holstein-tól származó Frenssen Gusztávot tartja
a Heimatkunst igazi mesterének, akinek „Jörn Uhl“-ja, azután „Die
drei Getreuen“-je legkiválóbb képviselője a Heimatkunstnak.
A vidék, ahol ezeknek a regényeknek a tárgya játszik, Frenssennek a legszűkebb hazája. A hazát ,,Marschföld"-nek hívják, — írja
maga Frenssen. Termékeny, mint a melegágy és sík, mint a tábla.
A történet nem sokat írt reá, s az emberek nehézkesen járnak rajta...
Egy órányira nyugat felé van az örökké háborgó tenger. Keletre emel
kedik a határ, hátán falvak, dombok, puszták és erdők terülnek el tarka
összevisszaságban. — Ezt a földet természetének megfelelően, hangulatkeltő, megihlető erejével varázsolja elénk az író, Isten adta erejével
megismertet azzal a hallgatag, szófukar nemzedékkel, mely földjét a
tengertől hódította el, mellyel évszázados harcban áll. Regényei tiszta
képet nyújtanak azokról a természetes eszű, kemény, viharral, tengerrel
dacoló, testileg, lelkileg edzett emberekről, akiket a Marschföld és a
tenger nevelt ilyenekké. Frenssennél minden természethű, minden csupa
fény, szín, világosság és illat, csak a távolban mosódnak el a föld ha
tárai, ott, ahol az éggel érintkeznek. A föld, az emberek, a történet
úgy kidomborodik regényeiben, mintha Schleswig—Holsteinban járnánk.
Frenssen történetei mind a hazai földből fakadnak. Mintegy kezé
ben az eke szarvával, merészen rááll hazája göröngyös földjére és mély
barázdákat szántogat rajta, mintha még érintetlen, szűzi talaj volna.
Beletemetkezik az ősi sírokba és kutat, mintha még ásó nem érte volpa
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ezeket a halmokat és újabb kincseket talál, munkája gyümölcse újabb
aratás. A haza, a szülőföld, a nemzeti szellem és fajszerctet az ő ideálja,
— írja róla egyik bírálója, Loewenberg.
írói feladatát Frenssen úgy körvonalazza, hogy annak, amit ír,
„úgy kellene hatnia, mintha a templomból jönne az ember, ahol nem
gyönge, áhítatoskodó, elernyedt kezű embereket, alázatos szemforgatókat
látott, hanem a termetes Siegfriedet, akinek egyenes a járása, tiszták a
szemei, oldalán pedig Kriemhilda asszony áll. Ó maga mondatja Heim
Heiderieterrel — akiben önmagát lépteti fel —, hogy írni kell a bűn
ről és nyomorról, a szülőföldről és a hazáról, a hű szeretetről és be
csületes munkáról." Tény, hogy regényei egyszerű, igazán német Schles
wig—holsteini történetek. A szülőföld talaján Frenssennek minden : a
végtelen tenger, a kenyéradó föld, a fönséges ég, a madár a levegőben,
a földműves a szántóföldeken, a mezők, a villám a felhők között . . .
szülőföldről és hazáról, bűnről és nyomorról, hűséges szeretetről és
becsületes munkáról regél.
Regényeinek világnézete: a küzdés világnézete; a boldogulás
egyedüli eszköze: a becsületes munka. Ugyanezt vallják az északi tenger
parti népek is. Keményekké nevelte ezeket az embereket a természet.
Frenssen emberei nehéz életpályát futnak. Sokáig járnak-kelnek, sokáig
bolyonganak, megpróbáltatásokon és megrázkódtatásokon mennek ke
resztül, tapasztalniok kell, mi a nyomor, a nélkülözés; rabjaivá lesznek
a szerelem szenvedélyének, súlyos sorscsapások terhe alatt kell kijózanodniok. Maguknak kell rájönni arra a nagy igazságra, hogy a saját
és az emberek javáért dolgozniok kell, a munka az élet, a megváltás,
a dologtalanság a halál. Csak munkával érnek valamit.
Ennek az életnek a mi szemünkben nincs virágfakadása. Hervadás,
virághullás itt a tavasz is. A ragyogó nap homályos ködön át veti erre
a földre sugarait. Ritka és rövid az öröm; a dal, a muzsika majdnem
ismeretlen, helyettük azonban állandóan harsog, jajong, sír, üvölt a ter
mészet orgonája : a morajló tenger, melynek féktelen hatalmával állan
dóan örökös harcban áll az északi ember. Ma győzött a parányi ember,
holnap már végigtombol a tenger árja a szántóföldek és a házak fölött.
Aki megmenekült, összekulcsolt kezekkel nézi a bőszült elemek rom
bolását, s a legborzalmasabb pillanatokban is azon töpreng, miként
kezdi majd újból a munkát. Ez az örök hit, az örök reménység,
a jövőnek a magvetése.
Munka 1 Ez a szó, ez az eszme harsog itt mindenütt. Munka, ez
az életfeladata itt az embereknek. Hátuk görnyedt a munkától, válluk
széles a nehéz tehertől, járásuk nehézkes a megerőltetéstől, arcuk fe
kete a nap sugaraitól és a tenger sós szelétől. Mindnyájan arcuk verej
tékével keresik kenyerüket. Ma munka, holnap munka és pihenés csak
a sírban vagy a tenger fenekén. Aki dolgozik, az boldog és szerencsés,
a kényelem embereinek s a dologkerülöknek pusztulniok kell. Büszke
evangélium ez, a munka himnusza.
A munka gyümölcse, a küzdelem virágai csak a szülőföld talaján,
vagy a hazai földben teremnek meg. Idegen földön nincs boldogulás.
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Maga a történet, amit e regény megörökít, egyszerű, de közben
megismerkedünk az emberek jellemével, a házzal, a lakással, a falu
utcáival. Az idősebbek elmondják a vidék történetét, a hozzájuk fűződő
meséket, mondákat, regéket. Elkísérjük a gyermekeket az iskolába,
halljuk feleleteiket, velük játszunk a tengerparton és a réteken, a gyermek
ünnepélyeken. Benézünk a kocsmába, ahol a parasztünnepélyeket tartják.
Felvonulnak itt előttünk az öregek, fiatalok, férfiak és asszonyok, legé
nyek és lányok. Nem marad ki a templom sem, megtudjuk, kik hiányoz
nak az egyes padokból.
„így vezet az író keresztül-kasul a faluban, utcákon és utakon,
minden zegzugot megmutat, majd ide vezet, majd amoda, egyszer egy
házat kerülünk meg, máskor egy kunyhót, egyszer egy paraszt körül,
máskor egy napszámos körül járunk, de mindig körben, köröskörül,
hogy mindent és mindenkit minden oldalról lássunk" — mondja Loewenberg Frenssenről. A hazai levegőbe, viszonyokba való mélységes
elmerülés, az a határtalan szeretet, mellyel az egyes írók övéiket szí
vükhöz szorítják, azok a hatalmas, hangulatkeltő természeti képek,
melyekkel az írók a hazai földet bemutatják, a történeti elbeszélések,
melyekben kifogyhatatlanok, a jellemrajzok azok a tulajdonságok, ame
lyek összekapcsolják a Heimatkunstot és a Heimatkundet. Csak ilyen
lelkes munkával lehetett elérni, hogy a Heimatkunde meghódította Német
országot, felébresztette a nemzeti érzésen belül a szülőföld szeretetét,
az otthonihoz való örök vonzódást, a falusiak megmaradását falun.
Nem jelentéktelen dolog ám ez nemzetgazdaságilag. Ha megnézzük
a francia irodalmat, mindenütt azt olvassuk, hogy elnéptelenedik a francia
falu. Már a háború előtt is tömegesen tódultak a francia parasztok a
városokba. Lenézett, megvetett élet a francia falusi lakos élete. Meline
miniszter korában történt a múlt század végén, hogy a párizskörnvéki
kerület prefektúrája 400 állásra hirdetett pályázatot s erre a pályázatra
azután 50.000, legtöbbnyire vidéki és falusi ember nyújtotta be a kér
vényét. 35.000-en pályáztak útkaparónak, 7000-en hivatalszolgának,
5000-en iskolaszolgának, stb. A múlt évben pedig a párizsi L’ Illustra
tion c. folyóirat már fényképeket közölt az elhagyott francia falvakról,
a „romokról“. A falusiak otthagyták a falut, estek a terményárak, a
városba kezdtek tódulni. Aki tehette, pénzzé tette földjét, házát, a tö
meges városba való tódulás miatt azonban nem tudta mindenki eladni
a birtokát, házát. Ezek sokszor ott hagyták veszni a házat, gazdaságot,
behúzódtak a városba, mert annak csillogó kultúrája megbabonázta őket.
S most mi történt a „legyőzött" Németországban. Az ősz Sohnrey
Henrik, aki valaha „Das Land" c. lapjában megindította a szervezett
Heimatkunst és Heimatkunde mozgalmat, most megindította a falufejlesz
tést. Schleswig—Holsteinban olyan falvakat épített, ahol a parasztházak
a mi tisztviselő-házainkkal versenyeznek. A termelést, a szervezést az
állam irányítja, nincs is kétségbeesés, azt termelnek, amit el is tudnak
adni. Nincs fölösleg, a szervezet, a szövetkezet jól dolgozik. De a falu
siak nem is tódultak be a városba, megmaradtak falusinak városi kul-
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túrával, de falusias ésszel, gondolkozással, ahol a munka dicsőség, nem
pedig szégyen. S mindezt a Heimatkunstnak és a Heimatkundenak kö
szönhetik, a szülőföld rögeihez való ragaszkodásnak.
Most már milyenek a mi viszonyaink?! Gárdonyi Géza „Az én
falum" c. művében hűen ábrázolja a magyar falut az ő csendes bol
dogságában, de bizony az elhagyatottságában is. Göre Gábor históriájára
öreg korában nem igen büszkélkedett Gárdonyi. Elnagyottnak tartotta,
Rákosi Viktor, Szemere György, Bartóky József, főleg azonban Benedek
Elek, Móra Ferenc és Komáromi János érintenek nálunk szülőföldi
témákat. Ámde mind messze vannak a németek Heimatkunst-mozgalmától. Örvendetes jelenség azonban, hogy erősen feléledt a megszállott
területi íróknál, akár Erdélyben, akár Szlovenszkóban. A Pásztortűz,
az Erdélyi Helikon, stb. mind felkarolták a szülőföldet, mert érzik, hogy
csak a szülőföldhöz való görcsös ragaszkodás, a magyar falusi népre
való örök vigyázat tarthatja fent a magyarságot. Ha nincs múlt, bizony
talan a jelen, elsikkad a jövő.
Ki az, aki ne óhajtaná Magyarország régi határait ?! De ezt nem
elég kívánni, tenni is kell érte, megbecsülni, értékére emelni a magyar
föld virágait, a magyar népet. Nálunk is lenézett foglalkozás a föld
művelés, sokak szemében a tudatlanság, mellette a ravaszság képviselő
jének rajzolják a vidéki népet színdarabokban, újságokban; meg is in
dult a népvándorlás a faluból a városba, mindenki „hivatalt", „állást"
akar, nyugdíjat remél, de munkát ritkán keres. Már a felső körök is
aggodalommal szemlélik ezt a jelenséget.
Ennek is csak az az orvossága, amit a németek megtaláltak: az
egészséges falumozgalom. Ennek azonban előfeltétele a lelkek előkészí
tése, tehát a szülőföldnek a megszerettetése, a falusi élet előnyeinek
kimutatása. Hazánk sokkal inkább agrárország, mint Németország, tehát
a földet még jobban meg kell tartania. „Akié a föld, azé az ország",
mert ma már „nemcsak nyelvében, hanem földjében is él a nemzet".
A honismeret kifejlesztése, szélesítése tehát nemcsak irodalmi és föld
rajzi probléma, hanem nemzetgazdasági, hazafias feladat is, mert a
végén ott lebeg a cél, amit a németek is elértek hazájokban, az egy
séges Magyarország feltámadása.
Dr. Horváth Károly.

A szovjet orosz középiskolák.
Ilyen tételnek, mint a címbeli, gondolhatja némely olvasóm, nem
sok jogosultsága s érdekessége van ; hiszen mi sincs nehezebb, mint
megbízható értesülést, komoly, helytálló adatokat szerezni oly országból,
hová még tán a madár se' jár tőlünk. Tőlünk nem, megengedem, de
másunnan már inkább. Igaz! bátor, tudni vágyó utasok, vagy még
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kíváncsibb, kandi természetűbb hírlapírók meg tudnak röptében is sok
mindent figyelni, az ő jelentésükre mégsem igen lehet építeni. Jóval
többet érnek ennél maga a szovjetvilág szolgáltatta közvetlen bizonyí
tékok, föltéve, hogy ezek nem hivatalos propaganda szolgálatába vannak
állítva. Ilyenek a nagy elterjedtségnek örvendő lapjaik, a Pravda,
Izvestia, a miniszteri leiratok, rendeletek, maguk a középiskolai tan
tervek, hozzájok készült utasítások, órarendek, pedagógiai gyűlések,
amint ezeket M. Dugard francia tanárnak a Revue Univers. 1929. évi
8. számában foglalt hasonló tárgyú cikke felhasználja. Pótlásul azonban
a teljesebb és tisztább kép kedvéért jónak látom felhasználni azt a
magánértesültségemet is, amelv hosszabb ideig kint időző orosz hadi
fogoly ismerőseim mindenkép megbízható előadásán, alkalmi közlemé
nyein, tájékoztatásain nyugszik. Érdekeltségtől nem zavart, elfogulatlan,
tárgyismerettől támogatott megfigyeléseiknek, úgy gondolom, érdemes
lesz itt teret nyitni, amint következik.
A középiskolába járó növendékek száma az 1915. évi statisztikai
adatok szerint 729.000-re tehető, ami bizony egy 140 millió lakosságú
országban igen kevés. A főiskolát a hallgatók nagy része külföldön
végezte, a főiskolai hálózat kifejlődése azért oly elmaradott. Habár az
állam évenként 60 középiskolát alapított és a magániskolák száma is
egyre gyarapodott, ez még nem volt elég. Míg az elemi oktatást ingyen
élvezhette mindenki, addig a középiskolai tandíj kb. 40—60 rubelig
ment s osztálykülönbség nélkül belehetett iratkozni. Ösztöndíjak bár
mily szép számmal voltak, a szegény tanulóknak csak igen csekély
részét tudták ezek kielégíteni.
A mai Szovjetoroszországban az oktatás tantervei és módszere
egészen az uralkodó osztály érdekeit szolgálják. Az új kormány még
1918-ban megállapította az iskolának egy új fajtáját — munkás
iskola néven —, amelybe a növendékek a gyermekkert (kisdedó) el
végzése után kerülnek. Ennek az iskolának két foka van : az első 4,
a második 5 osztályból áll. Elvégzése a főiskolai felvételre jogosít. Az
iskola bizonyos autonómiát élvez, kivált közigazgatás tekintetében, fő
kép akkor, ha az illető helység (város vagy község) saját költségén
tartja fen. Autonómiáját az iskola, jórészt együttes (kollektiv) igazgatóság
útján gyakorolja kifelé p. u. választásokon, gyűléseken, értekezleten
stb .; ez az együttesség a tanárokból, valamennyi alkalmazottból (ide
értve a segédszemélyzetet) áll és ha kell, mindannyiszor képviselőket
választ vagy egyszer s mindenkorra jelöl meg ilyeneket.
A másik ilyen közigazgatási szerv az iskolai tanács, amelynek
feladata a tanítás-menet, az iskolai rend, a tantestület ellenőrzése. Tag
jai a tanárok, a szülők, az egyes osztályok tanuló képviselői, esetleg
a közoktatásügyi bizottság kiküldöttjei. Az önkormányzati elv alapján
minden egyes iskola kidolgozhatja saját tantervét a helyi körülmények
számon vételével.
Az iskolák a második fokon mind a politechnikai irányok, mind
a kulturalapok szerint igen különbözhetnek egymástól; így felölthetik
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a legkülönbözőbb ipari vagy kereskedelmi jelleget, mint pl. vas-, fém-,
faipar, mezőgazdaság, hajózás, vasút, posta stb. A választott különleges
tárgyuk azonban akármilyenek legyenek, a természeti és társadalmi
tárgyak egész körét okvetlenül föl kell vermi a tantervbe, hogy ilyformán a modern munka összeségének az eszméjét megismertessék.
Nagy fontosságot tulajdonítnak még a mesterségek, egyes iparágak
részleges elsajátításának.
Az iskolák, kevés kivétellel, mind tandíjmentesek. A tandíj össze
gét, ha ez kötelező, a szülők jövedelme után állapítják meg. A tan
könyvek, iskolai szerek mindenkinek ingyenesek ; a meleg reggeliért
sem kell fizetniök. Nagy baj azonban, hogy ez a szép szándék jószerint
írott malaszt marad, mert a szükségletnek csak kisebb, 25 —50 °/u
részét tudják természeti adományokban fedezni; a hiányt közadakozás
ból, gyűjtés útján igyekeznek pótolni.
Ez iskola-fajok kigondolói főkép arra törekednek, hogy az iskola
vonzó erővel bírjon, hogy ezt mint valami klubot megkedveljék s ez
legyen a második, az igazi tűzhelyük az önző és egyéni családi otthon
nal szemben. A fiúk és leányok vegyest egy osztályban tanulnak
(coeducatio), amivel a társadalmi összeszokást akarják előmozdítani.
Az előmenetel azonban alacsonyabb fokon áll, mint a háború
előtt, mert nemcsak a tanítás időtartama van leszállítva 12 évről 9-re,
hanem új tantárgyak beiktatása folytán a heti óraszám is csökkent. A
fegyelem szintén meglazult, részben azért, mert a tanügyi tanácsban a
tanítás módszerét, a tanár személyét, eljárását illetőleg a tanulóknak is
beleszólásuk van; azért a felsőbb osztályokban mindent elkövetnek,
hogy a növendék a természet és társas élet törvényei körül minél
nagyobb tájékozottságra tegyen szert és így a köztársaságnak minél
felvilágosultabb s lelkiismeretesebb tagja legyen.
Legutóbb már a tantervben a régi tárgyak helyett u. n. komplexum-ok
szerepelnek, amelyeket mint központot kerítenek be a sokféle külön
leges kívánalmak s kérdések, pl. Lenin személyével kapcsolatosan Simbusz tartomány közgazdasági életét kell megismerni, ahol Lenin született,
Svájcnak pedig, ahol számkivetve élt, a földrajzát. A különféle „komp
lex"-eket azután a kommunista nevelés 3 főtételéhez kell fűzni; ilyenek :
a természet, a munka, a társadalom.
Ezeken kívül kezdik a fiúkat a Dalton-rendszerről is tájékoztatni,
amelynek lényege abban áll, hogy a könyvre támaszkodó, annak nyo
mán haladó rendszeres előmenetelt mellőzi, egyéni, személyhez szóló
különös kérdéseket ad fel és az alapanyagon kívül egy-egy tárgynak
csak bizonyos részét dolgozza fel bizonyos, egykönnyen meg nem
határozható szempontok szerint. Főcélja nem a tudást közvetíteni, a
kész eredményre rámutatni, azt átadni, hanem inkább hozzá szoktatni
a tanulót, hogy azt könyvekben vagy más forrásokban őmaga találja meg.
A másodfokú iskolák száma sok helyt nincs arányban az első
fokúakkal, úgyhogy a tanulók száma jelenleg nem tehető többre 400,000-nél.
A régi középiskolákat némileg a „munkás-fakultások“ pótolják, ahová
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az elsőfokú iskola elvégzése után lehet belépni és a főiskolára elő
készíttetni. Tanulókat ide csak a dolgozó osztályból vesznek fel. A
„fakultások“ különös előkészítést adnak az illető főiskolába, amellyel
szoros kapcsolatot tartanak fenn. Itt igyekeznek igazán olyan szak
embereket nevelni, amilyenekre az államnak első renden van szüksége,
akikből a kommunista pártnak, ha nem is vakbuzgó tagja, de odaadó,
mindenkép megbízható híve kerül ki és majd idővel felválthatják nyu
godtan a most egyelőre csak szükségből alkalmazott s megtűrt tiszt
viselőket.
A másodfokú iskolák elégtelen száma dacára a főiskolába a szi
gorú föltételek miatt csak kevesen járhatnak be. Pár év óta külön fel
vételi vizsgát kívánnak a jelentkezőktől. Itt nyer aztán beigazolást,
mennyire válnak, illetőleg nem válnak be az új tantervek és módszerek.
A kérdező tanárok a lehető alacsony fokra szállították le a mértéket,
de még ekkora elnézés mellett is sokhelyen az előállottak nagyobb
részét vissza kellett vetniök: a jelöltek alig 20—30 "I<-a vált be, úgy
hogy a helybeli sajtó is riadót fújt és kénytelen volt általánosságban a
közoktatás színvonalának sülyedését megállapítani.
A tapasztalt szomorú eredmény jórészt gazdasági okokra vezet
hető vissza. Oroszország az 1913—14. isk. évben 300 millió rubelt
áldozott a közoktatás céljaira ; habár a múlt isk. évben ezt az összeget
már majdnem elérték, az mégis jóval kevesebb, tekintve hogy a rubel
értéke több mint a felére csökkent. És az a tekintélyes összeg is össze
esik, jóformán jelentéktelenné válik, ha elgondoljuk, hogy a legtöbb
iskola fölszerelése a háborús évek folytán mily hiányossá, semmivé
lett, mennyire lerongyosodott, elpusztult. így nem csuda, ha legtöbb
helyt csak a legszükségesebb kiadások fedezéséről tudnak gondoskodni,
s életük jószerint csak tengödés.
Másfelől számot kell vetni, mikor a tanulásbeli eredménytelenségről
ítéletet akarunk mondani, a magánélet száz meg száz arcú szükségeivel
és nyomorúságaival, amilyen a táplálék, ruházat, kivált pedig a szegé
nyes, szűk lakásviszonyokkal, amelyek tanárt, tanulót egyaránt sajná
latosan korlátoznak a munkában és mérséklik, kétessé teszik az elő
menetelt.
Különben a kommunista párt híven kitart, dolgozik az „eszme“
mellett s minden áldozatra kész érte; azonban kemény meggyőződése,
hogy akkor tesz az ügyért legtöbbet, akkor munkálja, biztosítja leg
inkább a sikert, ha a régi fajta, kivált családi nevelés ellen szívósan
küzd, mint amely a kommunista felfogással homlokegyenest ellenkezik,
legfőkép pedig a vallásos eszmékkel száll szembe, mert a forradalmi
gondolatok diadalrajutását ezek hátráltatják, késleltetik legjobban.
Mindeme törekvések természetes és szándékosan fölidézett, sőt
sietve érlelt következménye a tanulóknál a függetlenség, a korlátot nem
ismerő szabadság, az önmaga személyével tekintet nélkül rendelkező
szabadosság szelleme, a megvetés, a harag, elkeseredés, gyűlölet indu
lata mind az ellen, ami a felsőbbség, a tekintély, a parancs, az enge-
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delmesség mellékgondolatát rejti magában s mindez aztán az erkölcsi
romlás, pusztulás, tönkretétel kétségbeejtő állapotját idézi föl.
Az iskola fegyelmező joga s ereje szerfölött gyönge lábon áll.
Még szóbeli dorgálással is csak az iskolai tanács sújthatja a növendéket,
ugyanaz dönt ennek az intézetből való eltávolítása ügyében, noha nem
végérvénnyel, mert határozata a kormányzósági, sőt közokt. minisz
tériumi hatósághoz megfellebbezhető. A testi fenyíték egyáltalán tilos.
Ha valaki mégis vét ellene, sőt figyelmeztetés ellenére ismét elköveti,
fegyelmi vizsgálatot von magára s könnyen állásával játszik.
Az iskolák élére rendszerint kipróbált kommunista érzelmű igaz
gatókat állítanak előzetesen szerzett pedagógiai gyakorlat után, mindazáltal ha nem is „pictus masculus“ gyanánt szerepelnek, azért legtöbb
ször csak közigazgatási természetű munkát bíznak rájuk ; tanügyi, irá
nyító, vezető, ellenőrzői teendőket inkább a helyetteseik végeznek.
Az iskolai munka fogyatékossága azonban nemcsak az erkölcsi
és gazdasági viszonyoknak tudható be. Ha a tanuló ifjak szellemi és
anyagi állapota kifogástalan volna is, módszer és tanterv tekintetében
akkor se lenne kevésbé válságos. Az szintén beigazolást nyert, hogy
a Dalton-féle rendszer, amely a tanulókat önálló kísérletezésre akarja
szorítani, — csak időpocsékláshoz vezetett. Ami a „Komplex-módszert"
illeti, az csupán olyanoknak való, akik a tudás különböző kategóriáit
(mint ők mondják) elemezni és össze tudják kötni. Az oktatásnak
komplex-sémákkal való helyettesítése bár csak részben, bizonyos fokig
történjék, a bizonytalanság, kapkodás kellemetlen érzését idézi fel a
tanulóknál.
Az igazság kedvéért tartozunk megjegyezni, hogy a szigorúbbnál
szigorúbb parancsok, a körülményes, bőbeszédű rendeletek sövényein
keresztül a tanári jószívűség, emberbaráti szeretet mindig talál kibúvót,
a tanítványok mentségére, javára eső elnézést, könyörületet.
A tanterven, tananyagon csaknem évente végzett úiítgatást, módo
sítást végeredményben ritkán köszönik meg a tanulók, a szüleik meg
éppen tiltakoznak ellene, mert nyomukban jószerint évről-évre a tan
könyvek bővített új kiadása válik szükségessé, ami az iskolázás költ
ségeit tekintélyes összeggel szaporítja, a kitűzött célhoz pedig, amely
nek örve alatt folyik a kísérletezés, közelebb nem jutottak.
De a pépecselő, babramunkával úgy látszik mást értek el, mint
am re gondoltak, t. i. rá kellett jönniük, vagy akarták vagy sem, a
p litikai és társadalomtudományi ismeretek túltengéseire; ennél fogva
mar 1926-ban napirendre tűzték az e nemű tárgyak fokozatos csökken
tését és az ú. n. „Komplex-módszer" részbeli elhagyását, amivel egyjdejüleg a független régi tantárgyakat is megkisérlették korábbi helyükre
visszaállítani.
Ilyen formán a másodfokú középiskolai oktatás a mai napig még
nemcsak meg nem állapodott, be nem fejezett mű, hanem a kétes ered
ményű próbálgatások, a bizonytalan kimenetelű vállalatok zavaros színtere.
(Mezőtúr)
Fejér Lajos.
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Hazai és külföldi irodalom.
Frank Antal és Németh Imre: Neveléstörténelem. Budapest,
1930, 20 lap. Szent István Társulat. Ára 4 pengő.
A társszerzők nagyon gondos munkát végeztek. Az a benyomá
sunk, hogy egyes fejezeteket újra meg újra átdolgoztak, csakhogy minél
érthetőbbé tegyék a növendékek előtt. Tömörségükre való törekvésük
is azzal függ össze, hogy csak a lényegre akarják megtanítani tanulóikat.
A szerzőket tehát elsősorban nem tudományos, hanem didaktikai érdek
vezette, mi tankönyvnél csak dicséretet érdemel. Ez azonban nem je
lenti azt, mintha a könyv a tudományos igényekkel nem törődnék.
E tekintetben természetesen nagyon megkönnyítette a szerzők dolgát
Fináczy kitűnő neveléstörténete, melyet sok pontban követtek. Szerzők
könyvükben a keresztyén jelleget és a magyar vonatkozásokat igye
keztek kidomborítani, ismét csak helyeselhető törekvés ! így tárgyalják pl.
Szent István intelmeit, Calasanzi Szent Józsefet, De la Salle-t, Páz
mányt stb. Örömmel konstatáljuk, hogy bár a könyv katolikus jellegű,
mégsem mondható elfogultnak. így pl. megállapítják, hogy a reformáció
átmeneti hanyatlás után később előnyösen hatott a nevelésügyre. Ab
ban sem látnék elfogultságot, hogy szerintük csak a protestáns iskolák
ban volt a fegyelem a kegyetlenségig szigorú. A magyar nagy kultúrpolitikusai közül: Kölcseyt, Wesselényit, Széchenyit és Eötvöst bőveb
ben ; Deákot csak röviden tárgyalják, de akkor meg kellett volna em
líteni Kossuthot is. Egy külön fejezetben jellemzik a reformkorszak
közoktatási törekvéseit Kornis ismert nagy munkája alapján. Figyelemre
méltó az összefoglaló áttekintésben Az elvek története c. igen hasz
nos fejezet, A Korunk pedagógiai irányai c. fejezetben a magyar
pedagógusok közül rövidebben-hosszabban méltatják a következőket:
Fináczy, Imre S., Tóth T. Kornis, Nagy L. Ranschburg, Éltes. Feltűnő
Kármán teljes mellőzése. Nagyon messze vezetne, ha egyes részletek
ellen emelnénk kifogásokat. Csak pár fontosabbra szorítkozunk. így pl.
szerintünk a renaissance meghatározása elavult; hogy Comenius sáros
pataki terve hajótörést szenvedett, nemcsak környezetén múlt, hanem
rajta is. A munkaiskola c. fejezetben meg kellett volna említeni Montessori M.-t is.
Egészben véve megbízható, érdemes könyvvel gyarapították a szerzők
a magyar pedagógiai irodalmat, amiért elismerés illesse őket.
Sz. O.
Szabó D ezső: Az értékelmélet vagy axiológia főbb problémáié
Pápa, 1929 94 lap.
^
A fiatal szerző nem könnyű feladatra vállalkozott, mert a mai
értékelmélet még meglehetősen süppedékes terület. Annál meglepőbb
és örvendetesebb, hogy szerzőnk el nem tévedt, hanem (bár igaz, sze
rencsés irányítás segítségével) megtalálta a világító fáklyát és el tudott
igazodni a mai értékelméleti irányok tömkelegében. Műve három fő-
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részből áll : Az értékelméletről általában, Az érték, Történeti rész
mely utóbbit jobb lett volna előre tenni.
Az első részben az értékelmélet meghatározása után foglalkozik
az értékelméleti irányokkal, majd pedig az apriori értéktannal. A má
sodik, legterjedelmesebb részben az érték- és értékelésről szól és itt
általában Böhm K. nézetéhez csatlakozik, bár az ő értékelméletét sem
látja mentesnek a pszichologizmustól; Az érték fajai c. fejezetben túl
halad Bőhmön, amennyiben negyedik főértékül a szentségest veszi föl,
ép idevágó fejtegetései azonban kevéssé meggyőzők, talán jobban teszi,
ha Rickert helyett Makkai S. útmutatásai után indul, ahogy azokat kü
lönösen A lélek élete és javai c. pompás könyvecskéjében találjuk,
mely csak véletlenül kerülhette ki az idevágó magyar és egyéb irodal
mat jól ismerő szerző figyelmét. A következőkben szó esik az érték
és értékhordozóról, az értékről és valóságról, továbbá az értékek milyen
ségéről, polaritásáról, rendszeréről. Ez utóbbi helyen Scheler zárt és
Rickert nyílt rendszerét ismerteti, úgyhogy valóban el lehet mondani,
hogy a jelen értékelmélet legfőbb problémáiról és azok megoldási kísér
leteiről megbízható áttekintést nyújt. És ezzel az elébe tűzött feladatnak
teljességgel megfelelt. Önállósága egyelőre csak abban nyilvánulhat, hogy
az egymással küzdő álláspontok közül melyikhez csatlakozik, a másik
nehezebb feladat: új megoldási módok felállítása csak további elmélye
dés és tanulmány eredménye lehet, mire nézve azonban szerző első
munkája sok reménnyel biztat.
Sz. Ö.
Kornis G yula: Kultúra és nemzet (Kultúra és Tudomány soro
zatában, Budapest, Franklin, 223 lap).
A háború utáni európai eszmeszegénység legjobban a legyőzött
államokat sújtja, mert míg a győzők, vagy legalább is felülkerekedők
egyelőre új területeik konzerválásában találják meg céljukat, amazok
elesettségükből csak új eszmékkel emelkedhetnek fel. Ezek világát meg
teremteni legkiválóbb gondolkodóknak törekvése s egyik leggazdagabb
kincsesházuk Kornis könyve, mely különböző helyeken megjelent kilenc
egybetartozó tanulmány összefoglalása. Az első: A magyar kultúra
fejlődése. Kiindulópontja, hogy minden nemzetnek csak annyiban van
létjogosultsága, amennyiben az emberiség kultúrjavait gyarapítja, védel
mezi vagy fejleszti s kérdi: mi a magyarság világtörténeti jelentősége ?
Az — feleli —, hogy fejlett politikai érzékével, államalkotó erejével
tartós államot tudott alkotni a Duna—Tisza medencéjében s ott magas
fokú kultúrát teremtett. Ezt a kultúrát mutatja be a szerző rendkívül
érdekes, jellemző képben, végigkísérve történelmünket a vallás, jog,
erkölcs, tudomány és művészet megnyilvánulásaiban. Az új eszmeáramlatok mindig nagyon gyorsan lépik át a magyar határt. A közép
kori Magyarország átlag ugyanolyan műveltségű, mint Európa bármely
országa ; az olasz újjászületés első nagyszabású képviselője Európában
Mátyás király; Luther fellépése után csakhamar a magyar népet is
mélyen áthatja a protestantizmus, mely a vallásos életet a katolikusok-
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nál is elmélyíti. A világeszmék útján lépést tartunk a haladó idővel a
török háborúkig és a Habsburgok megnemértő, még kultúrtörekvéseinkkel szemben is ellenséges uralmáig, mikor kétfelé is kell harcolnunk
önállóságunkért. A magyarság világtörténeti hivatása ekkor a nyugat
kultúrájának védelme, miben áldozatul esik a maga fejlődése s nyere
sége nemzeti érzése, öntudata, mellyel minden európai népet megelőz.
A 18. század végétől a nemzet ismét kibontja fajának szellemi erőit s
ebben is megfelel történeti hivatásának. A szerző eljut Trianonig s kö
vetkező tanulmányában, a Nemzeti megújhodás-ban kérd i: mi most már
a teendőnk a történet sarkaiból kifordult új világ közepette, mikor hir
telen történetté avult körülöttünk a világ? A feleletet gróf Klebelsberg
Kuno neonacionalizmusában találja meg, ennek történeti és néppszicho
lógiai megvilágítását adja a szerző tanulmánya. Szerinte az új történeti
helyzetben a magyar nacionalizmust új tartalommal kell megtölteni.
Az amputált test természetszerűleg tör a reintegrációra, de ennek az
újraépülési folyamatnak újak a feltételei és eszközei. Megállapítja a
nemzet fogalmát s ezt a közös nyelv és faj kritériumain túl elsősorban
a sajátos szellemi és kulturális javak közösségében látja. Foglalkozik
az állami érzéssel, internacionalizmussal, kozmopolitizmussal, nemzeti
ségi kérdéssel, szocializmussal, hogy ezek történeti megvilágítása után
megrajzolja a kiegyezés Magyarországának politikai ideáit s rávezessen
ezen fényes kor végzetes tévedéseiből kivezető útra. A közjogi har
cokban a nemzet nagy alkotmányjogi hallucináció áldozata volt: örö
kösen obstruálta a valóságot. Jelentéktelenné törpültek égető kérdései:
a földbirtokreform, népesség, népműveltség, munkáskérdés és paraszt
védelem. Az állami centralizáció kiölt a nemzetből minden önállóságot
és az állam összeomlása magát a nemzetet is maga alá temette. Mik
hát most a teendőink? A külfölddel való kapcsolatainkat kell kimélyí
tenünk. A Collegium Hungaricumok is ezen cél vonalában állanak. Az
ázsiai orientáció bizarr s káros illúziójától Szent István döntésének
szellemében továbbra is nyugat felé kell fordulnunk. Az elcsatolt terü
letek magyarságának érdekében védekeznünk kell az utódállamok na
cionalizmusa és az internacionalizmus ellen. Volt nemzetiségeinket a
száz évvel ezelőtti patriotizmus iránytűjének segítségével az Üj Hun
gáriába kell vezetnünk. A nagykapitalizmus tanulni nem akarásával
szemben kötelességünk a munkásság visszanacionalizálása. A nemzet
közi szocializmusnak nincs más ellenszere, mint a több kenyér, mert a
szó elrepül, az érzelem lohad, a gyomor követel. Komolyan kell törőd
nünk a parasztsággal, le kell vetnünk a középosztály gentry-hibáit, terv
szerűvé kell tennünk a katona-ideált, az új nemzedékben meg kell
teremtenünk vagyonosodásunk lelki előfeltételeit. Vissza kell szorítanunk
a passzív, a negatív, a destruktív magyar ember típusát s uralkodóvá
kell tenni az aktív, a pozitív, a produktív magyar emberét, aki magyar
lábra állítja kultúránkat, a világ és az emberi lét elvszerű látásával,
szilárd erkölcsi és világfelfogással nemzeti ideálokat valósít meg.
Ebbe a gondolatkörbe illeszkedik bele a többi tanulmány is :
Romantika és reformvágy (Széchenyi Hitelének történetfilozófiai beál-
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lítása); Kultúra és túlterhelés (a középiskolai túlterhelésről); A cselekvés
szelleme (öntevékenység a tanulásban); Munka és pihenés (a vakáció
meghosszabbításának kérdése); Magyar ember Amerikában (Finta Sándor
szobrász szimbolikus pályája); végül A z angol népoktatás fejlődése és
A z angol középiskolák. Éz utóbbi két tanulmány programmszerűleg il
leszkedik bele abba a törekvésbe, hogy kitágítsuk Ausztria külpolitikai
gyámsága alatt összeszűkült művelődési horizontunkat, mely Széchenyi
és Kossuth korában az angol-amerikai mintát is láttatta. Az illusztris
szerző széles látóköre, tudományossága, szemléletes, tömör, a legnehe
zebb gondolatsorokban is világos, könnyed előadása sokkal ismertebbek
és elismertebbek, semhogy kiemelésre szorulnának. — Kívánatos, hogy
ez a könyv aktuális eszmegazdagságával minél szélesebb körök gondolatvilágát megtermékenyítse.
(Budapest)
Dr. Kardeván Károly.
Dr. vitéz Sághelyi L ajos: Ausztria és Svájc polgári iskolái.
Különlenyomat az „Orsz. Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlöny" 1929—
30. évi 3., 4., 5., 6. számából. Budapest. Franklin Társulat nyomdája. 1930.
Dr. vitéz Sághelyi Lajos a mai polgáriiskolai tanárság egyik leg
értékesebb, legmunkásabb tagja, aki a polgári iskola hatvanéves múlt
járól írt terjedelmes művén kívül is már sok mélyenjáró tanulmánnyal
gazdagította a polgári iskola kérdésével foglalkozó irodalmat. A németországi polgári iskolákkal foglalkozó munkája után íme Ausztria és
Svájc ilynemű középfokú intézetével foglalkozó műve fekszik előttünk.
A polgári iskola problémája nálunk aktuális, amióta ezt az iskolát ala
pították s aktuális a jelenkorban is a Polgáriiskolai Törvény dacára.
Ez az 1927. évi XII. t.-c. nagyon fontos és alapjellegű abban a tényben,
hogy felismerte a polgári iskola öncélúságát, elismeri középfokú jel
legét, amellyel — dacára annak, hogy egészen a jelenkorig a népokta
tási intézetek közé sorozták — tulajdonképpen alapítása óta rendel
kezett. Fontos ez a törvény abból a szempontból is, hogy az eddigi
hároméves tanárképzést négy évre emelte fel és a főiskolai tanulmá
nyokat kapcsolatba hozta a szegedi egyetemmel, mindazonáltal — mi
után a polgári iskola négyosztályú tanintézetté nyilváníttatott — a ha
ladás és fejlődés elve itt is továbbfejlesztést fog követelni, különösen,
ha a népiskolát nyolcosztályúvá fogják tenni. A fejlődés szempontjából
tehát nagyon fontos a külföldi hasonló jellegű iskolák tanulmányozása.
S ezekről Sághelyi dr. könyvében beható ismertetést kapunk. Végig
vezet elsősorban az osztrák polgári iskolák fejlődésén, az ú. n. „Haupt
schule (így nevezik most a polgári iskolát) kialakulásán, ezek tanítóinak
képzésén. Tárgyalja ezen iskolák szervezetét, tantervét, fizetésügyét, s
mindebből látjuk, hogy az osztrák polgári iskola sem a múltban nem
volt az, sem jelenleg nem az, ami a magyar polgári iskola, hanem min
den tekintetben alacsonyabb jellegű intézet. A svájci polgári iskolák
már inkább megközelítik a mi polgári iskolánkat. Ezen iskolák itt leg
inkább „Sekundarschule" elnevezés alatt szerepelnek s szerző behatóan
tárgyalja minden kantonnak ilynemű iskoláját, tanárainak képzését, amely
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a legtöbb helyen főiskolai fokú. Végre egy III. fejezetben, „A polgáriiskolai probléma külföldön és Magyarországon" cím alatt összefoglalja
az eddig tárgyaltakat, röviden rátér Németország polgári iskoláira
(amelyekről külön könyvet is írt) s kifejti, hogy a polgári iskola az idő
által követelt fejlődésének leghelyesebb iránya azon típus, amelyet
Németországban „Deutsche Obermittelschule" név alatt ismernek és ez
gyakorlati irányú, nemzeti szellemű középfokú tanintézet.
(Sopron)
Koller István.
Dr. Boross István: Kosáryné Réz Lola. (írói arckép.) Me
zőtúr, 1930.
Boross Istvánnak Karinthy Frigyes írói arcképét megrajzoló tanul
mányát a múlt évben ismertettük e Szemle lapjain. Ügy tekintettünk e
kötetre, mint igen örvendetes jelenségre. Kiolvastuk belőle a fiatalabb
magyar tanárgenerációnak azt a törekvését, hogy állandó érintkezésben
kíván maradni a jelen irodalmi tényeivel, szaktudását a jelen ügyeiben
is harcba viszi és érdeklődésének tárgyait megismerteti az „in litteraribus" kevésbbé érzékeny magyar vidék társadalmával. Talán többet is
láttunk bele e tanulmányába, mint amennyi benne volt. Örültünk, hogy
van vidéki magyar tanár, ki a ma irodalmi életét ismeri s ennek a
maga körében közönséget akar teremteni. Üjabb könyve mindezt meg
ismételtethetné velünk, ha ez ismétléssel megelégedhetnénk. Az ismer
tető számára igen kényelmes volna e mód, de nem hisszük, hogy egy
a kritikai tolvajnyelvben csak kissé is jártas szerző nyugodt lélekkel
és megelégedéssel venné tudomásul. Boross Istvánnak e mostani kötete
nem első és nem is második tanulmánya: a kritikai igényesség a művek
számával egyenes arányban növekszik. Bizonyára ő maga is, lévén
nem kezdője mesterségének, tanulmányírói mivoltának, behatóbb vizs
gálatát kívánja ismertetőitől. Itt szerencsés helyzetben is vagyunk. E
Szemle zártkörű publicitása fokozott őszinteséget enged meg, szinte
egymás között vagyunk, mikor lapjain véleményeket cserélünk ki. Ez
a tudat tiltja, hogy kritikai szemlénk egymás olcsó és kényelmes meg
dicsérésében kimerüljön. A felelős véleményadás helye ez és kel.
hogy az legyen.
Boross István mostani tanulmánya Kosáryné Réz Lolával foglal
kozik. Megírta az írónő rövid életrajzát, részletes tartalmi kivonatokban
ismerteti műveit s elemzi őket formai, világnézeti szempontokból. A
tárgy középszerű s a választás miatt a kritikus fanyaloghat is, de az
egyéni érdeklődéssel szemben hallgatnia kell. A tanulmány bizonyos
hasznos feladatot el is végzett. Tud bennünket tájékoztatni az írónőre
vonatkozó egyszerűbb kérdések felöl. Elolvasása után kétségtelenül nem
egy pozitív ismerettel érezzük magunkat gazdagabbnak. S mégis elé
gedetlenül tesszük le a könyvet. Az elégedetlenség okai Boross István
tárgyaló modorában kereshetők.
A tanulmányíró alapvonásait keresvén, rájövünk, hogy legfelötlőbb
jegye a lelkesedés. Mint emberi vagy akár tanári attitűd a legértékesebb
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vonások egyike. Mint következetes írói és tudományos tartás, ahogy itt
is, a veszélyek tömegét hordozza magában. Az író vele egyszerre szem
ellenzőt rak fel, a boncoló kés eltompul, a láttatás módja erőszakossá
és nem meggyőzővé válik. A stílus belekergettetik egyfelől a hamis,
szinte zsurnaliszta kritika pátoszába, másfelől a hétköznapi esztétikai
semmitmondó „nagy" szavaiba. Egyre-másra kapjuk fel fejünket az
ilyen és ehhez hasonló megállapításokra : „A regény olyan grandiózus
felépítésű . . . finom veretű, modern írás, szerkezeti és technikai töké
letességgel ... szűkszavúsága sokatmondó, mindent kifejező... a kis
emberek egyszerű élete, lelkiségük rajza m űvészi...“ De álljon itt
könyvének utolsó mondata: „Nem befejezett író, Csupa kezdés, csupa
keresés (? s mégis grandiózus, mindent kifejező, tökéletes ?), csupa
belső, fojtott melegség, nemes láz, fölfelé törekvés, ad astra; azonban
még nem ért fel s nem sejtjük előre, hogy meddig fog feljutni de
minden reményünk megvan, hogy a csúcsig meg sem áll." Ezek a
rövid mondatok lihegnek a lelkesedéstől s bennük van a beszédben
kifulladó szónok utolsó erőfeszítése. Bizonyos, hogy ha a felolvasó
teremben hangzanak el, a közönség tapsra veri össze tenyerét. Itt ki
ábrándít és elszomorít. Elszomorít, hogy éppen mi, a fiatalabb magyar
tanárnemzedék, sem tudunk megszabadulni az üres rétorizmustól,
melyet ma már, mint viselt ruhát, még apáink jobbjai is messze dob
nak el maguktól, mert e „nagy" és „szép" szavakban semmiféle reveláló
erő sem lakozik.Az előbb idézett mondatban olvashattunk egy „de“-t és egy
„azonban "-t. E szerény ellentétes kötőszavak adják Boross István
könyvében az ellensúlyt a szavakat duplázó lelkesedéssel szemben,
ezekben rejlik az író kriticizmusa. Rossz tréfa volna, ha tanulmányának
egy-egy elemző részében az ellentétes kötőszavakat összeszámlálnánk.
(A 26. lapon még egy „ámde de" is megriasztja az olvasót). A mondat
váltók ily primitiv átfordítása mutatja, hogy ezeket a kritikai meg
jegyzéseket nem kell valami komolyan venni. Kötelességszerű, jóindu
latú, tanáros fejcsóválások s abból indulnak ki, hogy az írónő nem ugorja
át minden müvével az „abszolút művészet" ugrólécét. Iskolás tárgya
lási mód jön így létre, szinte banális manír („Nem jár szédítő mély
ségekben, de kedves, könnyű, derűs, szórakoztató olvasmány. . , 46. 1.),
sőt az áltárgyílagosságnak az a fajtája, mely mintegy tüntetőén mutatja
fel a mérleg egy szinten tartott serpenyőit. Ugyanilyen külsőségeken
alapul a könyv tudományos fegyverzete. Vannak lapaljai jegyzetek, a
könyv végén bibliográfia, sőt tárgy- és névmutató is. Csak közelről
nem szabad megnézni őket. Egyik jegyzetében arról világosít fel, hogy
az írónő fi- és lánytestvéreinek, másutt arról, hogy egy pesti fűszer
kereskedőnek (az írónő húga második férjének) mi volt a neve ; egye
bütt pedig ok- és célnélküli irodalmi analógiák vagy felesleges bizony
kodások („Ennél találóbb korfestést csak Zilahy Lajosnál találtam . . .“
42. 1.) lelhetők. Ha már Boross István súlyt helyezett a bibliográfiára,
nagyon hasznos lett volna, ha összeállítja azokat a dolgozatokat (főkép
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a nevezetesebb kritikákat), melyek Kosárynéval foglalkoznak. Ezeket
fel is kellett volna használnia az írónő munkásságának a magyar kriti
kai tudatban megtett útja megrajzolásához s nem egyszerűen meg
elégednie olyan kritikai „tekintélyek“, mint Füst Milán és Földi Mihály
igen bizonytalan értékű vélekedéseinek kritikátlan elfogadásával.
Boross Istvánban megvan a jó kritikus egyik kívánatos tulajdon
sága : jelentősnek tartja saját olvasmányélményeit. Élményeit azonban
nem elemzi, velük szemben nem tud kritikai álláspontra helyezkedni.
Másodrendű, sőt igen köznapi értékű megfigyelései is ugyanúgy helyet
követelnek maguknak az írásában, mint az értékesebbek. Párhuzamos
ezzel az a vonása, hogy neki csak kedves írói vannak. Mindegyik
szinte a saját felfedezése, kinek műveit állandóan magánál hordja, hogy
egy-egy nézetét velük bizonyítsa. Klabundtól Tolsztojig és Xenophanestől Jack Londonig kereshetjük kedves íróit. Nagy olvasottsága, gyors
asszociáló ereje kétségtelen javak, az organizáló és elemző szerv még
hiányzik. Tanulmánya legfőbb hibáját jelezzük ezzel.
A könyvben nagyon sok a sajtóhiba is. A félelmesebbek ezek :
„Grandiciózus“ (24. 1.), „uvréja“ (e. h. oeuvre-je vagy övrje 29. 1.),
„Pityuval“ (35. 1.), „Üj Zrínyi-ász“ (45 1.), „Kannt“ (29. 1.), „interiőre"
93. 1.).
Kerecsényi Dezső.
Perényi Péter politikai magatartása, különös tekintettel párt
változtatásaira. Székfoglaló értekezés. Irta: Tárczy Árpád. Megjelent
a sárospataki ref. főiskola 1929—30. évi értesítőjében.
A sárospataki főiskola fiatal tanárának, Tárczy Árpádnak szék
foglaló értekezése a legbonyolultabb történelmi időszakot, a mohácsi
vész utáni kort és e kor egyik legeredetibb alakját, Perényi Pétert
igyekszik a rendelkezésére álló adatok alapján ismertetni, Perényi Péter
élete szorosan összeforr a sárospataki gimnázium történetével és éppen
ezért nem véletlen, hogy a szerző különös szeretettel fordul e nagy
iskola alapító alakja felé, de érdeklődésének tárgyát — és éppen ez
teszi munkáját értékessé — a politikus Perényi képezi. A szerző mun
kájában lépésről-lépésre igyekszik bemutatni, a hézagos adatok ellenére
is, hogy Perényit törekvéseiben sohasem az önzés, vagy haszonlesés,
sohasem a kicsinyeskedő materíálizmus, hanem mindenkor a tiszteletre
méltó önzetlenség vezette.
Mint a mohácsi vész utáni kor embereit, általában Perényi életét
és szereplését is irányították és befolyásolták korának politikai és val
lási eseményei, de a kortársaitól eltérően ő nem egyszer a pártok felé
tudott emelkedni és tekintélyének súlyával a legzűrzavarosabb időszak
ban is irányító szerepet játszani, de ugyancsak ő — bár heves termé
szete köztudomású — a legnagyobb önmérsékletre is képes volt: ami
kor a szükség úgy kívánta, visszavonult a közszereplés teréről.
Tárczy érdeme, hogy Perényi Péternek ezen szép jellemtulajdon
ságait felfedte és meggyőző érvekkel okadatolta. Amikor a bélavárí
gyűlés után a nemzet összessége kereste a kibékülés felé vezető utat,
Perényi állt a különböző politikai pártok élére, s akkor őt mint király
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jelöltet emlegették, holott ezen gyanúsításnak kétségtelenül ellent mond,
hogy Perényi semmit sem tett pártja megszervezése érdekében, pedig
ilyen fontos lépést két ellenkirállyal szemben csak alapos előkészítés
után leheteti' volna megvalósítani, sőt midőn látta, hogy személye és
politikai állásfoglalása még zavarosabbá tenné az amúgy is bizonytalan
közállapotokat: visszavonult a közszerepléstől.
Politikai pártfordulásait a török iránti határtalan gyűlölet, Szapolyai politikájának tehetetlensége és hazája egyesítése érdekében való
fáradozásai teszik megérthetővé. Mohács után Szapolyai pártján volt,
de János király balfogásai és különösen a törökkel való szövetkezése
miatt elfordult eddigi urától és Ferdinánd hűségére tért. Midőn azonban
az ország egyesítését az sem tudta megvalósítani, hogy legalább meg
kímélje nemzetét a folytonos törökháborúk borzalmaitól, ismét a török
természetes szövetségese, a nemzeti király felé fordult és tevékeny részt
vett azokban a tárgyalásokban, melyek a nagyváradi szerződést ered
ményezték. E szerződés t. i. legalább papíroson kilátásba helyezte a
jövőben az ország egységének helyreállítását. Ezek a pártfordulások nem
magyarázhatók anyagi haszonleséssel, hiszen már Szapolyai megválasz
tása előtt nagy kiterjedésű birtok ura volt, majd bizalmas állások vi
selője lett János udvarában, melyeknél többet Ferdinándtól sem remél
hetett. Jóllehet ellenségei ócsárolták, de jellemtelenségére konkrétumokat
sohasem tudtak felhozni. Ezt az állítást talán legjobban igazolja az a
körülmény, hogy midőn Buda ostroma után Ferdinánd, akinek az érde
kében harcolt, elfogatta és elzáratta, az ellene felhozott vádak mind oly
kézenfekvő valótlanságon alapultak, hogy bármennyire szerették volna
is, nem lehetett az árulás vádjával megbélyegezni és tárgyi bizonyítékok
hiányában nem merték országos törvényszék elé állítani.
Vitézségét még ellenségei is elismerték, merészségének és vak
merőségének tudható be, hogy kétszer került a török nagyvezér fog
ságába, bátorságának már a mohácsi csatában és a török elleni harcok
ban többízben tanujelét adta.
Ezekből az adatokból szinte kidomborodni látszik Perényi egész
egyénisége, s ha még hozzávesszük a protestáns hithez való ragasz
kodását, akkor elmondhatjuk, hogy Tárczy Árpád mindazt elmondta,
ami a jelen körülmények között Perényiről megtudható volt.
E szerző munkájáért csak elismerést érdemel, a mű elejétől végig
érdekes olvasmány, stílusa is kifogástalan, kifejezései találók. Talán
egyetlen tévedése, hogy a 172. oldalon Ferdinándról azt állítja, hogy
mindent el fog követni a trón megszerzéséért, holott helyesebb lett
volna a trón „megtartásáért“ szót használni, mivel akkor Ferdinánd már
meg volt koronázva. Egynéhány sajtóhiba benthagyása zavarólag hat
(Kazinczy Dorottya?, az esethez — portréján?), egyébként gondosan
felhasználta az idevonatkozó bő irodalom jelentékeny részét, sokat me
rített a kútfőkből, nagy haszonnal forgatta a későbbi feldolgozásokat,
sőt a legújabb irodalmat is.
(Karcag)
Dr. Soós Adorján.
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Vitéz Veszprémi D ezső: tali és széchiszigeti dr. Thaly Kál
mán életrajza. Ií. kötet. A Vutkovich-díjjal jutalmazott pályamű.
1931., Budapest. 173. 1. Apostol nyomda.
A Prot. Tanügyi Szemle 1928. évfolyamában ismertettem e munka
I. kötetét s most jelent meg II. kötete.
Az első részében A szülőfalu, a diákévek, Thaly mint teológus,,
szerkesztő és költő, végül mint tanár és kezdő történetíró került bonc
kés a lá ; a II. részben úgy mutatja Thalyt, mint a honvédelmi minisz
térium tisztviselőjét, aki ott volt a honvédség megszületésénél s reá
bízták azt a nem kis feladatot, hogy magyarrá tegye ismét a katonai
nyelvet. Thaly a legnagyobb buzgalommal és ismert munkaerejével fogott
a feladathoz. Tudta, hogy akkor válik magyarrá a katonai nyelv, ha
műszavai magyarok s ha a szavak kapcsolata s a nyelv szerkezete
magyaros. Ilyen elvek alapján iparkodott vísszamagyarosítani katonai
nyelvünket, a régi korból szedett műszavaiból szép műszótárt alkotott.
Nyelvészeti és másirányú elfoglaltsága mellett történetkutató munkás
ságot is fejtett ki. 1872-ben adja ki Adalékok a Thököly- és Rákóczi
kor irodalomtörténetéhez c. két kötetes munkáját. A kurucvilág költé
szetének termékeit 1860-tól kezdve kutatja, gyűjti s 12 esztendő múlva
merészelt csak kilépni velük a nyilvánosság elé, szóról-szóra alkalmazva
a horatiusi „nonum prematur in annum“ elvet.
Betegsége miatt hagyja el a minisztériumot s Pozsonyba vonul
vissza „pihenni“. Ez a pihenő a legtermékenyebb korszaka életének.
Itt rendezte sajtó alá az Archívum Rákócziánum IV—X. kötetét, mely
nek I—III. kötete már előbb megjelent.
Ügyesen méltatja Veszprémi azt a hangyaszorgalmat, mellyel
Rákóczi, majd Bercsényi levelezéseit több kötetben összegyűjti. Érdekes
és nagybecsű gyűjtemény ez, olyan műgonddal és szeretettel szerkesztve,
amelyet a Codex Diplomaticusban is hiába keresnénk. Bercsényi igazi
alakját ezek a levelek mutatják be legpontosabban. Az igazi kuruc
valóságos típusa ő. Nem véresszájú, vastagnyakú, de ügyes, eszes,
puritán magyar, önfeláldozó barát s a fejedelem rendíthetetlen híve. —
Követte az Archívum Rákócziánum X. köteteként Vak Bottyán leve
lezései, majd Rákóczi Ferenc ifjúsága és Ocskay László. Ez utóbbi
munkájával kapcsolatban a 80. lapon ezt írja Veszprémi: „Thaly a
trencséni ütközet elvesztését is Ocskay fondorlatainak és árulásának
tulajdonítja és ezt a gyanúját erős érvekkel is támogatja." Markó Árpád
ellenben a Magyar Szemle 1931. X. 1. számában, Történelmi átértéke
lés a hadtörténelemben c. alatt ezt írja ugyanerről a tényről: Thaly K.
az 1708. aug. 3-i trencséni csatáról írt különböző tanulmányaiban többek
közt Ocskaynak tulajdonítja a vereséget, aki szerinte nem tudott, mert
»nem akart« idejében a fejedelem segítségére sietni és a császáriaknak
elárulta a csatát megelőző táborozás és csatarend adatait. Ha körzőt
veszünk a kezünkbe, a rendelkezésre álló eredeti kuruc levelek és a
bécsi Kriegsarchiv okmányai alapján is bebizonyíthatjuk, hogy Ocskay
nak hajnali 2—3 óra között kellett volna elindulnia tartózkodási helyé
ről, hogy reggel 7 órára odaérhessen . .. Ezt a csatarendet pedig Ocskay
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már csak azért sem árulhatta el a császáriaknak, mert a fejedelem őt
már VII. 30-án külön feladattal átküldte a Fehér-hegyeken. Azt, hogy
aug. 3-án Trencsén alatt csatára kerül a sor, sem a fejedelem, sem
Bercsényi, még 2-án este sem sejthették, tehát előzetes megszervezé
sével nem is foglalkozhattak . . .“ és így tovább. Vagyis a Thaly meg
jegyzései már megértek a revízióra, ellenben az eredeti kuruc levelek
összegyűjtése és kiadásai állandó értékei maradnak irodalom történe
tünknek. A Rákóczi korszak többi eseményét is más szemmel látjuk
ma már, sőt valószínűleg a szerző is máskép írna, ha most fogna
hozzá müvéhez.
Fel kell hívnom még a figyelmét a 11. oldal jegyzetére, ahol ezt
olvassuk: „A Thalynak tulajdonított 10 kuruc ballada hitelességének
kérdésével ennek a kötetnek a végén a „Függelékben" foglalkozunk —
függelék azonban nincs á munka végén, pedig minket ez érdekelne
leginkább ; hogyan tudja bebizonyítani, hogy azok eredeti kuruc alkotások.
Remek sorokat szentel a kuruc dalok esztétikai szépségének is,
pár szóval, részletesen is kitűnően tudja érzékeltetni, méltatni Thaly
többi munkáját, mint Irodalom- és müveltségtörténetí tanulmányok a
Rákóczi korból, Rákóczi emlékek Törökországban és II, Rákóczi Ferenc
fejedelem hamvainak feltalálása. Életének utolsó idejét a kegyelet és
rokonszenv megható szavaival ecseteli. „Voltak történetírók, akik szin
tén felderítettek egy hosszú élet munkájával korszakokat, lehettek
nagyobb elmék és kutatók, de Thalynál buzgóbb, munkásabb, odaadóbb még nem akadt, mert Thaly beleélte magát egy nagy ember és
egy nagy korszak lelki, szívbeli és elmebeli világába. Együtt érzett,
gondolkozott, örült, búsult. . . hőseivel, akiket ízről-ízre ismert." Ez
egy kicsit Veszprémi eljárására is vonatkozik, aki Thaly iránt érzett
vonzalmát sok helyütt elárulja s ez csak értékesebbé teszi dolgozatát.
Első kötetében hangsúlyozott értéke: világos és szabatos stílusa most
is szembeszökő. Elismerésre méltó munkát végzett. Ajánljuk melegen
a szakembereknek és laikusoknak egyaránt.
Dr. Boross István.
A z Országos Ref. Tanáregyesület Évkönyve az 1929—30.
tanévről. Szerkesztette: Papp Ferenc dr. egyesületi főjegyző. XXIV.
évfolyam. 94 lap.
A tavalyinál bővebb formában, 3 felolvasást és a hivatalos ada
tokat foglalva magában, jelent meg a Ref. Tanáregyesület 24. évfolyama.
Gyászkeretű első közleménye szomorú hírt ad : az egyesületnek meg
alakulása óta első elnöke, az egyesületnek megteremtője, 28 éven át
irányítója, Dóczi Imre meghalt. Akkor, amikor az egyesület csurgói
közgyűlését tartotta, még ő vezette a gyűlést, hatalmas szavával fejte
gette a reálgimnázium gyors reformjainak aggodalmat keltő hatását s
november 13-án már elhúnyt. Bizonyára az 1930—31-i gyűlés fog
előttünk alakjával behatóan foglalkozni ; ez csak a fájdalom szomorú
megnyilatkozása. — Az első értekezés Debreczeni Ferenctől való : A
világnézet szerepe az új pedagógiai törekvésekben címmel. Négy részre
osztva fejtegeti eszméit s levonja belőlök a magyar célok érdekében
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levonható tanulságokat, A kérdéssel foglalkozó irodalom felhasználása
mellett egészséges gondolkozás s főleg a cserkészet szeretete jellemzi
e 38 oldalnyi értekezést. A cserkészkalap mellé odatettük az árvalányhajat: az új magyar nevelés lehet mintájában idegen, de lényegében
csak magyar világnézeti nevelés lehet. Ez végső következtetése. —
Rövidebb a második értekezés Écsi Ödön Istvántól. A túlterheléssel és
a tantervváltoztatásokkal foglalkozik. Sorra veszi az első okait (világ
háború, tankönyv, tanár, tananyag, tanterwáltoztatások). Ajánl orvos
szereket (osztályfőnöki értekezletek, tankönyvírás, az anyag más be
osztása) az egyes tárgyaknál. De kiterjeszti figyelmét a szülő és a tanár
túlterhelésére is. Gondolatébresztő fejtegetései során ő is hangsúlyozza
(velünk együtt) a görögpótló modern nyelv behozatalát, — Szintén
elevenbevágó kérdéssel foglalkozik Vekerdi Béla, aki a magyar tanárság
anyagi helyzetét fejtegetvén, arra a szomorú következtetésre jut, hogy
nemcsak a bírák, hanem a katonatisztek, sőt a rendőrtisztek mögött is
elmaradunk fizetés dolgában, még hozzá az ú. n. átcsoportosítás sok
tanárnak kárt és visszavetést is okozott. Sürgeti a korpótlék visszaálllítását. Fél a 40 éves szolgálat s a 20 (esetleg magasabb) óraszám
behozatalától, iskolai érdekből. Javaslatai elfogadhatók, aminthogy el is
fogadtattak. Ezután jön a 13 pontból álló jegyzőkönyv s annak egyik
bennünket érdeklő és fontos pontja : a Tanügyi Szemle dolga hat jólesőleg. A pénztári jelentés után az egyesület vezetőségének s tagjainak
kimutatását olvassuk. (498).
Gulyás J.

Belíöldi lapszemle.
A Néptanítók Lapja 1931. évi 1. számában „Termékeny esztendő“
c. cikk 1930. kultúrpolitikai alkotásait méltatja. Székelyné Sólymos Bea :
Az önismeretre, önbirálatra való nevelésről, Baranyai Erzsébet pedig
a behaviorizmusról értekezik. A 2. számban Rusztek K. a nevelés
művészetéről ír. Szerinte mint minden művészethez, a nevelés művé
szetéhez is anyag, tehetség és eszme szükséges. Az anyag a lélek,
melyből tehetség nélküli, ihlet nélküli pedagógus mítsem tud csinálni,
a harmadik kellék az abszolút értékű eszme, tehát az erkölcsi, vallási
és nemzeti eszmék. Tellyesniczky Mária ismerteti Montessori módszerét,
„Módszerem kézikönyve“ c. műve most megjelent magyar fordítása
alapján. Missik Endre: Az első magyar munkaiskola és gazdasági tan
intézet címen Tessedík S. szarvasi iskoláját. Ügy látszik, hogy a már
elég gazdag irodalomból csak az „önéletrajzot" ismeri. A február 1-i
szám vezető cikke a népművelés adatait ismerteti. Sülé Dénes: Vi
gyázzunk az őrhelyeken c. cikkében felhívja a figyelmet arra, hogy a
magyar falvak és tanyák hivatott vezetőinek népművelési előadások
keretében ma főleg a gazdasági és szociális kérdéseket kell megvilá
gítani, Fitos V. a tudományos és művészi nyelv különbségéről ír. A
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febr. 15-i szám közli Herczeg F.-nek a magyarországi tanítók Eötvösalapja által br. Eötvös J. halálának évfordulója alkalmával rendezett
ünnepén elmondott beszédét, Fitos V. Lángész és iskola címen a két
Bólyayról emlékszik meg. Szekeres L. A dopolavoro címmel ismerteti
az olasz iskolánkívüli népművelést. Háklár Vilma: Jellemnevelés az
új tanterv szellemében címen értekezik. Felsorolja először az erkölcsi
jellem 18 alkotó tényezőjét (ezek egvikéhez-másikához szó fér) és aztán
elmondja, hogy mily mértékben szolgálják az egyes népiskolai tárgyak
a jellemnevelést.
A Kisdednevelés 1931. januári számában Imre S. előadását
találjuk a szülői értekezletről. Kenyeres E. I. Dewey amerikai filozó
fusnak Hogyan gondolkodunk c. művének harmadik részét nyújtja
magyar fordításban e címen: A gondolkodás nevelése. A februári
számban Kiss József ismerteti Montessori M. budapesti tartózkodását
és ij,t tartott előadását. Stelly G. a németországi gyermekvédelmet és
kisdedóvást ismerteti.
A Pannonhalmi Szemle 1931. 1. füzetében Bognár Cecil az
iskola fejlődési irányáról ír. Megállapítja, hogy az iskola szerepe növe
kedőben van. A szülők a gazdasági és társadalmi viszonyok újabb
alakulása következtében mind kevesebb időt tölthetnek otthon. Azért
tömérdek intézmény létesült, mely mind arra való, hogy a szülők nevelő
és gondozó munkáját pótolja. A modern iskola egészen külön kis
állammá növi ki magát megszámlálhatatlan mellékintézményeivel. E
fejlődésnek vannak árnyoldalai is. A családi nevelést az iskola még
sem pótolhatja. Továbbá a túlságosan fejlett iskolarendszer a gyermek
egyéniségét majdnem teljesen abszorbeálja.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1930.
decemberi száma tartalmazza az egyesület székházavató ünnepsége és
közgyűlése alkalmával elhangzott beszédeket. A januári számban fontos
a tanárságnak a heti óraszám és a szolgálati idő felemelése ellen be
adott tiltakozó memoranduma. A miniszter jóindulatú válasza azonban,
melyszerint „a jelenben sikerült a veszedelmet elhárítani, de ha az
állam pénzügyi helyzete még nehezebb lenne, ha a közgazdasági hely
zet meg nem javulna — akkor a magyar állam nehezen tehetne kivételt“,
nem alkalmas arra, hogy a tanárság súlyos aggodalmait eloszlassa. A
magyar középiskolai tanárságnak a jelenben — sajnos — csak egy
jelszava lehet: „Lasciate ogni speranza.“
Az Evang. Népiskola 1931. januári számában Badics Ádám
arról elmélkedik, mikép lehet a még iskolába járó és az iskolából már
kikerült ifjúságban az ev. öntudatot felébreszteni és megerősíteni ? Glatz
L. a mi egyházi éneklésünk néhány függő kérdését teszi szóvá. A feb
ruári számban kezdődik Szelényi Ö. A filozófiai pedagógia magyar út
törői c. tanulmányának közlése.
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Az Országos Polgáríiskolai Tanáregyesületi Közlöny januári
számában Lucza J. megállapítja, hogy 22-nél magasabbra nem lehet a
polgári iskolai tanárok heti óraszámát felemelni, Keller A. A mai film
oktatás hiányaira hívja fel a figyelmet. A februári számban Szántó L.
A munkaiskola elve a történettanításban c. cikkében kifejti, hogy ered
mény csak akkor érhető el, ha tanításunkban az elbeszélő, oknyomozó
és genetikai elv érvényesül s ha a tanuló a tanárral egyenrangú ténye
zővé emelkedik.
A Debreceni Szemle jan. számában Kún Béla a régi debreceni jog
tanítókról (Széplaki Pál, Dorossi János, Szűcs István, Búzás Pál, Tóth
István, Kallós Lajos) közöl érdekes adatokat. Második helyen Nagy J.
Filozófia és filozófiatörténet c. bevezető előadását találjuk e szaka
szokkal : a filozófia, a filozófia köre, a filozófia története. Uj gondolat
e lendületesen megírt tanulmányban nincsen.
A Teológiai Szemle 1930. karácsonyi számában különös figyel
met érdemel a szerkesztő kérelme a magyar ref. egyház vezetőihez.
Ebből kitűnik, hogy az eddig kitűnően bevált T. Sz.-t más anyagi
alapra kell helyezni. Ha minden ref. egyházközség, közép- és felsőfokú
tanintézet kötelező előfizetésre bírhatok, akkor az előfizetési díjat felére
lehetne leszállítani. Ha pedig a magyar ref. egyház Parochiális Könyvtár
Bizottsága fedezné egy összegben a lap nyomdai és postai előállítását,
akkor ez csak a mostani parochiális járulékok kb. kétharmadát venné
igénybe. — Az agilis szerkesztő teljes joggal intézhette volna felszólí
tását a magyar ev. egyház vezetőihez is, mert hiszen a legnagyobb
előzékenységgel nyitja meg lapja hasábjait ev. tudósoknak is. A jelen
szám 3 tanulmánya közül kettő (Gáncs A. és Karner K.) ev.-től való.
Tehát tegye meg az ev. egyház is kötelességét és mutassa meg, hogy
van érzéke neki is a tudományos törekvések iránt!
A Kálvinista Szemle 1931. február 14-i számában Mátyás Ernő:
Sárospatak készülődéséről ír. A hires főiskola nagy átalakuláson ment
át. Visszakapta tanítóképző intézetét, gimnáziumában a humán ág mel
lett angol ágazat létesül, angol internátussal és átalakulóban van a
teol. akadémia is, melynek teológiája az ige teológiájává lett.
A Ref. Figyelő 1931. január 10-i számában a Roham a tanárok
ellen c. cikk foglalkozik az iskola ellen szokásos támadásokkal és
ezeknek okát abban találja, hogy egy önmagával elégedetlen nemzedék,
minden sikertelenségért az iskolát teszi felelőssé, holott legtöbbször az
volt az oka, hogy családjából hiányzott az Ige és az imádság. A febr.
14-i számban Fontos statisztikai adat címen Miklós Ödön egyebek közt
azzal magyarázza a prot. lelkészi kar közönyét, az egyházi élet iránt,
hogy a hivatalos jellegűvé vált lapokból hiányzik a kritika, pedig a
kálvinista (bátran mondhatjuk prot.) közvélemény nemcsak nálunk, ha
nem az egész világon kritikai természetű!
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A Harangszó 1931. február 22-i számában Kapi Béla püspök
meleghangú cikkben méltatja a 70 éves Payr Sándor tudományos tanári
és egyházi érdemeit.
A Sárospataki Ref. Lapok 1931. évi első számában egy cikk
megismerteti a Sárospatakon felállított angol internátust és angol tipusú
gimnáziális ágat. Az angol internátus épülete fedél alatt van és szep
temberben megnyitható lesz. A miniszter kilátásba helyezte, hogy az
internátusi sportok bevezetésére külön-külön egyént fog beosztani, saját
költségén. A terület parkírozására külön szakférfit szándékozik kikül
deni, azt, aki a szegedi alkotásokat megtervezte (!). Az angol sport
meghonosítását helyeseljük, de azért nem tudunk lelkesedni, hogy
idegen nyelvű internátus legyen Magyarországon.
Az Ifjú Évek 1931. január és februári száma feltűnően gazdag
tartalommal jelent meg. Kiemeljük belőle az új főszerkesztő (Böhm D.)
beköszöntőjén kívül Szigethy L. Beszélő kövek c. cikkét a lutheránus
iskolavárosokról, Maróthy J. karcolatát, Horváth K. cikkét Finn- és
Észtországról, Láng Margit megemlékezését Madarász Viktorról, Oravecz Ö. cikkét Győry Mikéről, Hittrich 0. meginduló cikksorozatát e
címmel: Hogyan lehet a der, die, das-t könnyen megtanulni ?
Az Emmaus felé c. teológus folyóirat 1931. 1—2. számából ki
emeljük Valentai K. cikkét (Luther és a modern ember), Dedinszky
Gy. két nagy kérdésre igyekszik felelni: 1. mi lesz a szórványokkal
és 2. mi lesz a teológus túltermeléssel ? Egy névtelen Wrede M. elhivatásáról ír, báró Podmaniczky Pál folytatja A parasztpróféta c.
regény fordítását.
A magyar ev. egyház 1930-i egyetemes gyűlésének jegyző
könyvéből kiemeljük Radvánszky báró tartalmas megnyitóját, melyben
ezúttal az ágostai hitvalláshoz fűzte mondanivalóját. Az évi jelentés az
idén különösen gazdag. Szomorú tény, hogy amig az itteni felekezetközti viszonyok alig javultak, a reverzális ügy mindig újabb bajokat
okoz, addig a világ protestantantizmusával való kapcsolatok évről-évre
mélyülnek. A függelékben örömmel látjuk a teol. fakultás és az alsóbb
és középfokú iskolák működéséről szóló jelentéseket.
c

Megjegyzések.1
1. A z értelm iségi m agyar ifjúság jövőjéről érdekes és tanul
ságos előadást tartott f. hó 3-án, a Magyar Társadalomtudományi
Társulat ankétjén, Szandtner Pál egyetemi tanár. Számszerűleg ki-
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mutatja, hogy középiskoláink sokkal több érettségizett ifjút, főiskoláink
sokkal több diplomás embert termelnek, mint amekkora utánpótlásra
az értelmiségi foglalkozásoknak ma szükségük van. Ennek a következ
ménye, hogy például az 1928. évi országos összeírás 35000 olyan
érettségizett, s 5200 olyan diplomás egyént talált az országban, akik
nem értelmiségi, hanem egyéb munkával voltak kénytelenek kenyerüket
megkeresni. A minden foglalkozás nélkül álló szellemi munkások sorá
ban pedig 5000 érettségizett és 2000 diplomás egyént találtak ugyan
akkor. Ezek a számok, úgymond, 1928. óta még jelentékenyen emel
kedtek, mert azóta a szellemi túltermelés rohamosan fokozódott.
Rámutat e sajnos tényállásnak káros etikai, gazdasági és szociális
következményeire, azután orvosszereket ajánl a bajok ellen. Preventív
intézkedésül ajánlja, hogy 1. a közép- és főiskolai tanulók száma az
élet mindenkori igényeinek megfelelően szabályozandó, 2. a tanulmányi
szelekció közép- és főiskoláinkon komolyan végrehajtandó, 3. a pályaválasztási felvilágosítás kellőképpen kiépítendő.
A két utolsó pontban foglalt kívánság szerintünk végrehajtható
és végrehajtandó, minél elébb, annál jobb.
A z első pontban kifejezett kívánság ellen azonban határozottan
tiltakoznunk kell. Hogy már a középiskolákban szigorú numerus clausus
alkalmaztassék, az pedagógiai abszurdum s az egyéni és polgári jo
gokba való olyan brutális beavatkozást jelent, hogy arra kultúráltomban
gondolni sem szabad. Ugyan kiket bízhatna meg az állam azzal a
feladattal, hogy a középiskolákba bocsátható gyermekeket kiválasszák ?
Koponyatudósokat, pedagógusokat, vagy közigazgatási tisztviselőket?
S vájjon akadna-e igazi kultúrember, aki erre a szerepre vállalkoznék?
Nem hiszem. Azt pedig egész bizonyosan tudom, hogy komoly peda
gógus ilyen szerepre semmiesetre sem vállalkoznék. Minden gyakorló
pedagógus tudja, hogy a 9—10 éves gyermekről, hacsak nem idióta
az, lehetetlenség biztosan megállapítani, vájjon alkalmas lesz-e közép
iskolai tanulmányokra. Gyakori eset, hogy az elemi iskolában még
zseninek látszó gyermek a középiskolában, főleg a pubertás korában,
valósággal elbutul, a kis buta pedig szinte hihetetlennek látszó fejlő
dést mutat fel. Megesik az is, hogy tehetségteleneknek mutatkozó, de
szorgalmas tanulók, a középiskola felsőbb osztályaiban a legtehetsé
gesebbek közé törnek elő. Sőt az sem ritka eset, hogy a középiskola
egész folyamán nagyon korlátolt tehetségűnek mutatkozó tanuló, az
egyetemen fejlődik ki s lesz belőle elsőrendű szaktudós. Erkölcsi lehe
tetlenség tehát az, hogy egyeseket a középiskolai tanulmányoktól erő
szakkal visszatartsunk. De jogi lehetetlenség is. Ugyan milyen jog
címen lehetne ráparancsolni teljesjogú állampolgárokra, hogy gyer
mekeiket középiskolába ne járassák ? Nagyon helyes, ha a középisko
lákat szigorú szelekcióra utasítjuk; de akiket a középiskolai tanárok
lelkiismerete megtűr a középiskolában, azokat mondvacsinált rend
szabályokkal nem szabad az iskolából kiszorítani.
De nem menthető igazságtalanság az is, ha középiskolai érett
ségivel rendelkező, jó erkölcsű ifjakat megakadályozunk abban, hogy
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főiskolai tanulmányokat végezzenek. Ki tudja, melyikben mi lakik,
melyik törik le egy-két évi próbálkozás után, melyikből lesz kiváló
tudós? Az érettségi bizonyítvány foka ennek a kérdésnek eldöntésére
nem elegendő, más igazságos kritérium pedig egyáltalán nem található.
Hogy diplomaszerzés után kapnak-e kenyeret, az fájó kérdés, de
ezt a kérdést a tanulmányi szabadságot sértő semmiféle rendszabállyal
nem lehet kielégítőleg megoldani. Sőt Szandtner Pál arra sem tud
megnyugtató javaslatot tenni, hogy miképpen adjunk kenyeret azok
kezébe, akiknek eddig diplomát adtunk. De nem tudok én sem, más
sem, senkisem. Az állam jogot, alkalmat adhat arra, kell is hogy
adjon, hogy ki-ki egyéni hajlamai és viszonyai szerint kiképezhesse
magát közép- és főiskolákon; de arra kötelezettséget nem vállalhat,
nem is vállal, hogy kinek-kinek képzettségéhez mért értelmiségi foglal
kozást, állást nyújtson.
De tud-e foglalkozást, kenyeret adni a nem diplomásoknak, a
nem érettségizetteknek ? Ez idő szerint nem tud. Mi jogon akadályoz
hat hát meg egyeseket abban, hogy középiskolai vagy főiskolai képzett
séggel ne próbáljanak szerencsét az életben ? Ha azt mondhatná : — „Ér
telmiségi foglalkozást nem tudok biztosítani számodra, de tudok nem
értelmiségi foglalkozással kenyeret adni; tehát nem engedem, hogy
értelmiségi foglalkozásra képezd ki magad“: — ez még olyan-amilyen
jogcím lehetne az egyéni szabadság korlátozására. De mikor sem értel
miségieknek, sem fizikai munkásoknak nem tud biztos kenyeret ki
látásba helyezni, akkor igazán nem lehet joga ahhoz, hogy önkényesen
korlátozza az egyes foglalkozási ágakra készülni akarók számát.
Ma tehát nem az az igazi probléma, hogy az értelmiségi ifjúság
jövőjéről gondoskodjunk, hanem az, hogy az ország minden polgára
számára gondoskodjunk megélhetési feltételekről. Ha az állam meg
tudja oldani ezt a problémát, akkor mindenféle képzettségű polgár
megélhetési problémája magától megoldódik. Oda megy mindenki, ahol
kenyeret talál. Egészen bizonyos, hogy a mai kenyérnélküli érettségi
zettek és diplomásak is szívesen vállalnának, egy kis keserűség leküz
dése után, az ipar, kereskedelem vagy a földmívelés terén alkalmazást,
ha tudnának, s az is bizonyos, hogy az ifjúságnak mai nagy tódulását
is a középiskolákba és a főiskolákra, igen nagy részben az idézi elő,
hogy a szülök egyáltalán nem látják biztosítottnak gyermekeik jövőjét
a kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági pályákon; tehát áldozatok
árán is megkockáztatják gyermekeiknek az értelmiségi pályákon való
elhelyezését, annyival inkább, mert így az értelmiségi pályákra való
előkészülés idejére legalább prolongálhatják gyermekeik jövőjébe vetett
reményeiket s addig legalább bizakodhatnak az időnek minden nagy
kérdést megoldó hatalmában.
Szóval az általános gazdasági helyzet szanálása ma az igazi nagy
probléma. Ha ez sikerül, akkor az összes foglalkozási ágak mai súlyos
problémái természetes úton megoldást találnak. Ha nem sikerül, akkor
hiábavaló kísérletezés egyes foglalkozási ágak munkáslétszámának ön
kényes megszorítása, akkor minden létszámkorlátozás után is fenn-
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marad még mindig egy nehéz probléma megoldása: — a megszorított
létszámú foglalkozási ágakból kiszorultak kenyérrel ellátása, s akkor
erre sem található semmiféle kielégítő megoldás. Legfeljebb a numerus
clausus logikája alapján kínálkozik egyetlenegy megoldás: az t. i., hogy
az ország lakosainak száma mindenkor az ország kenyéradó képessége
szerint határozandó m eg; a számfelettiek pedig kiküszöbölendők, illetve
a születések száma a megszabott létszámhoz képest korlátozandó.
De ki meri ezt a megoldási módozatot ajánlani s végrehajtására
vállalkozni? Akinek van erkölcsi érzéke, aki még álmokat mer szőni
a magyarság szebb jövőjéről, az bizonyára nem.
Borsos Károly.
2. K ülföldi tapasztalatok. A béke boldog éveiben a szűk tanári
fizetésből telegetett arra is, hogy a tanár felszedelőzködhetett s el
mehetett világot látni. Külföldi múzeumokban sokszor lehetett látni,
baedekerrel a kézben, egy-egy szorgalmas magyar tanárt. A háború s
az azóta bekövetkezett szomorú világ nem adták meg a tanárnak azt
a lehetőséget, hogy külföldön szerezzen tapasztalatokat, benyomásokat,
amiket felhasználjon a tanításnál. Kultuszminiszterünk azonban tudja,
hogy ezeknek a külföldi utaknak mily óriási jelentősége van befelé, az
egyén lelkére s kifelé, a tanítványokkal szemben. Évről-évre juttat (s
dicsérettel kell megemlíteni: sok prot. tanárnak is juttat) még nyári
utazásokra is segélyt. Hogy ennek milyen jelentősége van, nem szük
séges e folyóiratban fejtegetni. De egypár tapasztalt dologról mégis be
kell számolnunk. Hátha hasznát veszik azok, akikhez szólanak ezek.
Két évtizeddel ezelőtt Oderbergen át Berlinbe utaztam. A kupéba
beszállt egy román hivatalnok, aki néhány szót tudott magyarul. Be
szélgetésbe elegyedtünk s az illető dicsekedve mondta : Erdély már a
mienk! Ez volt 1911-ben. Most Berlinben olyan szállásom volt, amely
ben egy cseh magánhivatalnok lakott előttem, aki most Pozsony mel
lett (ő Bratiszlavát mondott) egy kis községben volt. Mondta a község
cseh nevét, de nem tudta megmondani, hogy hívták azt azelőtt magya
rul. Nem is érdekli őt, mondja. így én máig sem tudom, milyen köz
ségben hivalalnokoskodik. De fáj az, hogy ellenségeink ilyen tudatosan
törtek évek óta vesztünkre, s az ezeréves magyar múltat milyen hamar
igyekeznek elfelejteni és elfeledtetni. Ezzel a törekvéssel szemben nekünk
kifelé nagyon sok a teendőnk. Erezze magát minden külföldön járó
magyar ember ez ügy katonájának! Igyekezzék felvilágosítani a téve
désben levőket. Találkoztam egy volt diákommal, aki most segédlelkész
cseh területen s elmondta, hogy sorra le kellett raknia a vizsgákat s
p l.: magyarból olyan kérdéseket kapott, amelyek a nemzetiségeket el
nyomó magyar törvények ismeretét tudakolták.
Lipcsében az egyetemi könyvtárban járva a szakkatalógust ismer
tették előttem. Megnéztem ugyanis egy csomó könyvtárat s mindenütt
érdeklődtem a magyar nyelvű könyvek iránt. Örömmel láttam, hogy
pl. a müncheni Staatsbibliothékban elég szép számmal van magyar
könyv, de viszont feltűnő dolgot is láttam pl. a lipcsei egyetemi
könyvtárban, ahol a magyar irodalom a szláv irodalmak csoportjába
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van beosztva. Természetesen megragadtam az alkalmat, hogy (amenynyire tudtam) felvilágosítsam derék vezetőmet ennek tarthatatlanságá
ról, de ő hivatkozott arra, hogy ez régi rendszer s most már nem
bolygathatják meg. Az 1000 éves országot mégis megbolygatták a
szlávok, akik közé osztott be bennünket a lipcsei katalógus, mond
tam. Egyébként itt nagyon kevés magyar könyv volt. Erre azt
mondta szives vezetőm, hogy gondoskodjanak a m agyar körök
arról, hogy a külföldi egyetem ek m inél több jó m agyar
könyvhöz jussanak, esetleg a magyar könyvtárak duplumaiból.
Ezért írtam e cikket. Hogy vezető köreinknek szivén fekszik az,
mutatja a berlini Ungarisches Institut, melyet csaknem egészen a
porosz kormány tart fenn s amely Gragger s Farkas Gyula bölcs
vezetése alatt mintaszerű intézetté lett. Ebben nemcsak magyar ifjak,
hanem a magyar nyelvet és irodalmat, a magyar életet, a magyar
jogot tanulmányozni akaró idegenek is szorgalmasan dolgoznak. Maga
Becker volt porosz miniszter is sokszor igénybe veszi. Mellette a ref.
Támedly Mihály vezetése alatt álló Collegium Hungáricum tesz meg
mindent úgy a magyar ifjúság továbbképzése, mint a külföld felvilágo
sítása érdekében. A bécsi kollégium igazgatója, Lábán Antal, pl. sok
szor összeállítja egy-egy magyar kérdés irodalmát az azzal foglalkozni
óhajtó külföldi tudósok számára.
Mert szükség van nagyon arra, hogy külföldön minél többet
tudjanak rólunk. Ä z egyik bécsi kollégium pl. összeállította azon magyar
színdarabok jegyzékét, amelyeket a bécsi színházakban játszottak. S
végső következtetésül levonta azt a megállapítást, hogy ezek is jórészben
hozzájárultak ahhoz, hogy minket csak a csikósok és gulyások nem
zetének kezdtek tekinteni ott kint.
íme, ha az ember külföldön sokat lát, tapasztal, tanul, gyönyör
ködik, ez még nem elég. Hatni is kell kifelé s e célból hasznos ala
pítás pl. a berlini Ungarisches Institut s a bécsi Collegium Ungaricum.
De minden magyar, aki külföldön jár. igyekezzék ez ügynek katonája
lenni az itthoniak pedig hallják meg a szót: minél több jó magyar
könyvet külföldre!
Gulyás József.

Egyházi és iskolai hírek.
A soproni evangélikus líceumot rövid idő alatt kétszer
látogatta meg a halál. Januárban hűséges régi tanára,
Rosta Ferenc költözött el az élők sorából, február 7-én pedig vőtérsát, a líceum
nagyérdemű igazgatóját, Hollós Jánost szólította magához az Úr. A szomorú eset
annál megrendítőbb, mert egy életerős, munkakedvtől duzzadó embernek kellett
szerettei köréből a minden halandók útjára lépnie. Mert Hollós Jánoson egy emberöltőnyi tanári és igazgatói működés után még nyoma sem látszott a fáradságnak,
elpusztíthatatlan idegeit nem kezdte ki az a munka, mely évtizedek múltával megH ollós János.
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őrlí a pedagógus idegzetét, derűs világnézetét, boldog optimizmusát pedig az élet
minden csalódása közt is megőrizte, s teste erős és rugékony, lelke derűs és ifjú
maradt haláláig.
Áldásos és példaadó volt az az élet, amelyet Hollós János élt, s ha cseleke
deteinek rugóit és indítékait keressük, meg kell állapítanunk, hogy hit, szeretet és
munka volt életének legfőbb tartalma. Bár nem viselte Luther köntösét, papi mi
volta „character indelibilis“ maradt nála ; lelkészi esküjét élete végéig híven meg
tartotta s vallásos világnézete egész lelkét átitatta. Életében és cselekedeteiben pedig
hatalmas erővel nyilatkozott meg a szeretet; ennek szava mindig elnémította benne
a harag erejét, ez tompította nála a szigorúság élét. Ha valakiről, őróla teljes igaz
sággal lehet megállapítani, hogy a szív embere volt, s meleg szívének jóságát a
gondjaira bízott ifjúság s a tanári kar, melynek minden egyes tagjához erős baráti
szálak fűzték, egyaránt érezte. A szeretet szavának sugallatára kereste mindig a
békés kiegyenlítés útját, s a szeretet erejével, mely minden szavából kicsengett,
minden tettéből kisugárzott, tudta érzelmi egységbe vonni munkatársait s köztük a
zavartalan harmóniát fenntartani. A soproni líceumnak jó közszelleme nem kis mér
tékben az ő érdeme.
Férfikora munkásságának színtere az az iskola volt, melynek valamikor egyik
legjobb diákja, majd 36 éven át tanóra s ebből 18 éven ót igazgatója volt. Féltő és
aggódó szeretettel vette körül iskoláját, őrizte évszázados, nemes hagyományait s
szolgálatába állította nagy munkabírását. A munkában pedig mindig előljórt s fárad
ságról sohasem panaszkodott. Tevékenységének fő színhelye szívéhez nőtt iskolája
volt, de azért maradt ideje és érdeklődése egyházának és városának ügyei és a
társadalmi élet számára is. Hosszú idő óta s egész haláláig tagja volt a város tör
vényhatósági bizottságának, élénk szerepet játszott a soproni evangélikus gyülekezet
életében s hivatalánál fogva részt vett az egyházkerület és egyetemes egyház ügyei
nek intézésében is. Még a testnevelés ügyében is buzgólkodott (fiatal korában torna
tanítói oklevelet is szerzett s éveken át tornát is tanított), s évtizedek óta mint elnök
vezette a jóhírű, régi Soproni Tornaegyesület működését. Önzetlenül és sokat dol
gozott a köz érdekében, társadalmi és közéleti munkájával pedig magának tiszteletet,
állásának megbecsülést szerzett. Azok közé a kevésszámú, szerencsés emberek közé
tartozott, akiknek csak barátjaik vannak, irigyeik, vagy ellenségeik nincsenek. De
hiányzott is egyéniségéből minden olyan tulajdonság, amivel haragosokat szerez
hetett volna magának. Szívének jóságával csak szerénysége vetekedhetett, előzékeny
és szeretetreméltó természetével pedig mindenkit megnyert, akivel csak összehozta
az élet. Emléke kitörölhetetlenül bele van írva a soproni líceum annaleseibe s
örökre belevésve kartórsainak és tanítványainak szívébe.
Hollós János János 1867-ben született Győrött. A gimnázium négy alsó osz
tályát szülővárosában végezte, a négy felsőt a soproni líceumban s ugyanott tett
érettségit, Majd a soproni evang. teol. akadémia hallgatója lett s teológiai tanul
mányait a hallei egyetemen fejezte be. Hazatérvén külföldről, felavatták lelkésszé,
de nem vállalt lelkészi állást, hanem beiratkozott a kolozsvári egyetem bölcsészeti
karóra s ott a latin nyelvből és a történelemből középiskolai tanári oklevelet szerzett.
Egy évig a bonyhádi evang. gimnázium tanára s szintén egy évig a soproni teol.
akadémia előadója volt. 1896-ban választották meg a soproni evang. líceum taná
rának, 1913-ban pedig az egyházkerület bizalma az igazgatói székbe emelte. Bölcs
vezetésének és nagy munkabírásának köszönhető, hogy iskolája meg tudott küzdeni
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a háborús és a forradalmi idők nyomorúságaival, s hogy azok elmúltával az ősi
intézel ismét virágzásnak indult. Nagyrészt az ő buzgóságónak köszönhető, hogy a
líceumi sportpálya és sporthéz megépült, s hogy a diákotthon terve is közelebb
jutott a megvalósuláshoz. Hogy milyen népszerű volt s milyen tiszteletben állt sze
mélye, az temetése alkalmával is kitűnt. Nemcsak a város számottevő emberei állták
körül koporsóját, hanem idegenből is eljöttek barátai és tisztelői s főkép volt tanít
ványainak egész gárdája, hpgy elkísérjék sírjához jóságos tanárukat és igazgatójukat.
Áldott legyen emlékezete !
R u h m a n n Jenő.
Dr. D oleschall A lfréd,

a budapesti tudományegyetem nyug. r. tanára, az
európai hírű büntetőjogász, 67 éves koréban meg-

halt. Emléke legyen áldott 1
R uszkai Dobó Sándor,

az Orsz. Ref. Tanítóegyesület elnöke, a Tanítók
Lapja felelős szerkesztője 68 éves korában meg

halt. Áldás emlékére 1
A III. E gyetem es Tanügyi K ongresszus N aplója két kötete megjelent. A közel
65 ívnyi terjedelmű mű éra könyvtárak, iskolák részére 20 pengő, a volt kongreszszusi tagok 5 pengő és azok a személyek, kik a kongresszusnak nem voltak tagjai,
8 pengős áron szerezhetik be. A megrendelések Tóth Árpád (Budapest, IV., Magyar
utca 38) pénztároshoz küldendők.
P ay r S ándor 70 éves. Február 25-én töltötte be 70, életévét Dr. Payr Sándor,
az Erzsébet-tudományegyetem evang. hittudományi karának nyugalomba vonult
professzora. Aki csak műveiből ismeri őt, az is mély tisztelettel és elismeréssel em
lékezik meg a nagytudású, rendkívüli szorgalmú ősz professzorról, akinek a neve a
magyar protestáns egyháztörténetirás terén valóban a legelső sorban áll. De aki
személyesen ismeri — s ilyenek is sokan vannak —, az Isten iránti hálával és
örömmel telt szívvel küldi üdvözletét a végtelenül szerény, minden megtiszteltetés
elől kitérő, lelki és szellemi kincsekben gazdag tudós professzornak. Mert az ő
gazdag élete valóban Istennek ajándéka, nemcsak az evangélikus egyháznak, hanem
az egész magyarországi protestantizmusnak.
A pusztavámi, majd Gyurátz püspök mellett nevelődött lelkész i 899 óta volt
a soproni teológiai akadémiának rendes tanára, miután tíz évvel előbb hasonló
megbízatásáról rövidesen lemondott, nem érezvén magát a nagy feladatra kellő
képpen előkészültnek. De ez csak nagy szerénységét és komoly lelkiismeretességét
mutatje, mert már ekkor ismert volt neve az egyházi lapokban megjelent egyház
történeti cikkei, tanulmányai révén. S azóta a kisebb cikkek és nagyobb tanulmányok
végtelen sora jelent meg a régebbi és újabb egyházi lapokban, folyóiratokbanLuther-naptárban és önállóan, — részben népszerűén, eleven elbeszélő készséggel,
humorral megírva. Lehetetlen volna ezeket a kisebb-nagyobb tanulmányokat itt
egyenként felsorolni. Valamennyi komoly tudós kutatás gyümölcse, egy-egy épületkő
életének főmunkéjóhoz, a dunántúli evang. egyházkerület történetéhez, melynek
1924-ben megjelent vaskos első kötete rengeteg elrejtőzött s előkutatott anyagnak
lelkiismeretes, áttekintő feldolgozása. Másik nagyobb munkája a soproni evang. egy
házközség története, melynek ugyancsak első kötete jelent meg. Nevezetesek a ma-
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gyár pietistékról s a pietizmus pedagógikéjáról írt munkái is. A felkutatott forrás
anyag egy részét Egyháztörténeti emlékek címen ki is adta.
De a rendkívüli szorgalmú kutató történész nem vált száraz szobatudóssá.
Amint írásaiból is minduntalan előcsillan az egészséges humor iránti érzéke, mely
kedélyét is megaranyozza s egyéniségét oly közvetlenné teszi, úgy a komoly tartalmú
művészetekhez is benső vonzalmak kapcsolták. Sokat foglalkozott az egyházi zene
és ének történetével; az új dunántúli énekeskönyv szerkesztésében nagy része van.
Amellett a vallásos költészet múzsája is megihlette.
Tudományos munkásságénak méltó elismerése volt, amikor a debreceni Tisza
lstván-tudományegyetem református hittudományi kara a tiszteletbeli teológiai dok
tori címmel tüntette ki. 1930 szeptemberében nyugalomba vonult, de nem pihenni,
hanem lankadatlan szorgalommal, friss erővel és kedvvel dolgozik tovább. Nemrég
készült el sokszor emlegetett lelki atyjának és vezetőjének, Gyurátz Ferenc püspöknek
az életrajzával, mely rövidesen elhagyja a sajtót. És még több félig kész munkája
várja a befejezést.
Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 70 éves Payr Sándort és kívánjuk:
a jó Isten tartsa meg őt lelki és testi frissességében, hogy örömmel végezhesse mun
káját s lássa abban legszebb földi jutalmát.
(Sopron)
W iczián D ezső.
Ju b iláló p ro testán s iskolák. Ez idén három hírneves protestáns főiskola ül
heti meg alapításának 400. évfordulóját: a p á p a i és sá ro sp a ta ki ref. és az eperjesi
evang. főiskolák. Nagy lelkesedéssel készül a három főiskola a jubileumra. Külö
nösen nagyarányú lesz a sárospataki iskoláé, mely visszaszerezte tanítóképzőinté
zetét és így kártalanítva van az elvesztett jogakadémiáért és van újjáépített gimnáziuma.
Legnehezebb lesz az eperjesi kollégium ünneplése, mely székhelyéről kiszorulván,
minden ingatlanát elvesztette. Így idegen kézen van a kollégium hatalmas központi
épülete, a főiskolai internátus és tápintézet, az új főgimnéziumi épület, a tanítóképző
internátus, a kollégiumi botanikus-kert, a nagy könyvtár stb. Az eperjesi diákszö
vetség azonban mégis megtartja a jubileumot, mégpedig szeptemberben Miskolcon,
a menekült jogakadémia és tanítóképzőintézet székhelyén.
E lnökjelölés az O rszágos R eform átus T anáreg y esü letb en . A „Protestáns
Tanügyi Szemle“ 1930. évi decemberi számának 169. és 170. lapjain közölve volt
az ORTE központi igazgatóságának és választmányának 1930. évi december hó 19-én
tartott rendkívüli gyűlése. Az akkor hozott választmányi határozatok alapján a köz
ponti igazgatóság f. évi januárban tartott gyűlésén egy bizottságot küldött ki az
elnökjelölés kérdésének előkészítésére. A bizottság elnöke dr. Papp Ferenc főjegyző
volt, tagjai pedig: dr. Veress István, Koncz Aurélné, dr. Csűrös Ferenc, Jakucs István.
E bizottság a központi igazgatóság határozata alapján a néhány nap múlva Deb
recenben időző S. Szabó József társelnököt küldöttségileg teljes számban felkereste
és Papp Ferenc ünnepi beszéddel ajánlotta fel neki az egyesület elnöki tisztségét.
S. Szabó József meghatottan köszönte meg a megtisztelő ajánlatot, de azt nem
fogadta el előrehaladott életkora, nyugdíjas volta, betegeskedése, de különösen az
egyesület székhelyétől való távollakása miatt. Ezen elhatározása mellett a bizottság
ismételt kérése ellenére is a leghatározottabban megmaradt. Ezen előzmények után
f. évi február hó 12-én a központi igazgatóság gyűlést tartott, amelyen a folyó ügyek
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letárgyalésa utón legvégül az elnökválasztás ügyének előkészítése is tórgysorozati
pontul szerepelt. A gyűlés ezen részéről dr. Bessenyei Lajos, aki addig elnökölt,
eltávozott és az elnöklést dr. Papp Ferenc főjegyző vette ót. A központi igazgatóság
tagjai majdnem teljes szómmal jelen voltak. A bizottság beszámolt az S. Szabó
Józseffel lefolytatott tárgyalásról és ennek negatív eredményéről. Ezek után a köz
ponti igazgatóság beható tárgyalás után és minden körülménynek gondos mérlege
lésével úgy határozott, hogy a választmánynak, illetőleg a közgyűlésnek az elnöki
tisztségre vitéz dr. Bessenyei Lajos debreceni református gimnáziumi igazgatót, az egye
sület központi alelnökét hozza javaslatba megválasztás végett. Ezt a határozatát a köz

ponti igazgatóság teljes egyhangúsággal hozta. A megválasztott elnök megbízatása
két évre fog szólni, amikor is a mostani egész vezetőségnek mandátuma lejár és
az egyesület tagjainak először a székhelyről kell újra nyilatkozni és azután ennek
alapján az újabb ciklus tartamára az egész tisztikart, illetőleg központi vezetőséget
megválasztani. Az 1927. évi közgyűlésén ugyanis az ORTE döntött 6 esztendő tar
tartamára a székhelyről és akkor székhelyül egyhangúlag Debrecent jelölte meg.
Mivel pedig a rendkívüli választmányi gyűlés a maga határozatának 3. pontjában
mór elvileg kimondta, hogy a hátralevő 2 esztendőre a székhely kérdésében és az
egész tisztikarnak a megválasztásában új határozatot hozni nem kíván, azért a meg
választandó elnöknek ezek értelmében Debrecenből kell kikerülnie. S mert vitéz dr.
Bessenyei Lajos személye a központi igazgatóság megítélése szerint egyébként is
teljesen megfelelő az elnöki tisztségre, éppen azért mindezeket tekintetbe véve hozta
meg a központi igazgatóság a maga elnökjelölő javaslatát. Végül a központi igaz
gatóság elhatározta, hogy ezen javaslatát rövid indokolással együtt a „Protestáns
Tanügyi Szemle" legközelebbi számában az egyesület tagjainak kellő időben való
tájékoztatása céljából közzététeti.
Dr. Kun Sándor.
K ollégium ok. A Soli Deo Gloria hatása alatt kollégiumok alakultak: Csurgón
„Nagyvóthy János kollégium" Galgóczy János tanórelnök vezetésével; Somogybán
Kaposváron Tóth Kálmán tanár elnöklete alatt a gimnáziumban. A kereskedelmi
iskola református diákjai is akcióba léptek. A Kunság fiai sem tétlenek. A karcagi
református gimnázium diákjai lelkesen kapcsolódtak be a kollégiumok országos
szervezetébe, Budapesten a Kölcsey—Kemény gimnáziumok „Bocskay István kollé
giuma“ szeretetvendégséget csinált. A Fay András reálgimnáziumban „Szegedi Kiss
István kollégium“ alakult. Szép munka folyik a mesterutcai „Kálvin János kollégium"ban. Haypál Benő nevét vette fel a Mátyás király regálgimnóziumban létesült kol
légium. Ugyanilyen intézmény Meliusz kollégium név alatt a hódmezővásárhelyi
gimnáziumban. A sárospataki képzősök a Rákóczy György kollégiumnak tagjai.
Tanárok, apák és fiák szeretetvendégsége volt a budapesti református gimnázium
Bethlen Gábor kollégiumában. A tanoncgondozó kollégisták egyre szaporodnak.
Felavatta saját helyiségét a szentesi kollégium.
Ú jdonság! A Brit és Külföldi Biblia Társulat kiadásában a napokban jelent
meg a magyar corpus Biblia átdolgozott kiadása. Amidőn a Társulat annak a
hosszú évek óta hangoztatott közóhajnak — egy nagybetűs magyar Bibliának át
dolgozott szövegben való kiadásának — nagy áldozatok órán eleget tett, felhívjuk
a nagytiszteletű urak és bibliakörök figyelmét arra, hogy az előhaladott korban
levőknek, valamint szószéki használatra igen alkalmas nagybetűs Bibliák minden
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könyvkereskedésben már megrendelhetők. Az átdolgozott szövegű corpus Biblia árai
a következők: 927. sz. vászonkötés márv. metsz. 5'60 pengő ; 928. sz. vészonk. arany
metsz. 12 pengő ; 929. sz. finom bőrkötés arany metsz. 23'50 pengő. Ugyancsak most
jelent meg katolikusok részére, a Biblia Társulat kiadásában, Káldy György fordítá
sában a Lukács evangéliuma is. E füzet éra 16 fillér.
Dr. K orníss G yula államtitkár képviselővé választatván, állásáról lemondott
s f. hó 10-én el is búcsúzott a minisztérium tisztviselőkarától. Távozása nagy vesz
tesége a közoktatásügyi minisztériumnak. Hatáskörét az V. ügyosztálynál Szily K ál
mán, a IV. ügyosztálynál Gévay-Wolff Nándor veszi át.
A reform átus egyház egyetem es tanü g y i bizottsága a Dóczi Imre halálával
megüresedett alelnöki székbe egyhangú lelkesedéssel Imre Sándor egyetemi tanárt
választotta meg.

Uj zenetanár. A Morascher Hugó halálával megüresedett fasori kántori és
énektanéri állást a pesti egyházközség Peschkó Zoltán ének- és zenetanár, oki.
orgonaművésszel töltötte be.
Ja n u á r utolsó n ap jaib a n búcsúzott Borsos Károly Mezőtúr társadalmától,
melynek minden rétege csak nehéz szívvel bocsátotta útjára. A búcsúlakomán Mező
túr város társadalmának színe-java jelent meg, a helyi lapok (Mezőtúr és Vidéke
és Mezőtúri Újság) pedig hasábokat szenteltek a távozó érdemeinek. A hála és ra
gaszkodás kifejezői között a volt tanítványok, a szülők és a polgármester sem
hiányzott. — Mi is Isten bőséges áldását kívánjuk főszerkesztőnknek új működési
körében !
Sz. Ö.
Dr. M ohr Győző fogalm azástana f. évi április havában jelenik meg. Szerény
didaktikai irodalmunk nagy nyeresége lesz ez a 300 oldalas könyv, amely hivatva
van a fogalmazástanítás jelenlegi káoszát rendszeres folyamatba terelni. Dr. Mohr
Győző fogalmazástana új, egészséges szellemet hoz, ami azokból a szemelvényekből
is kitűnik, amelyeket Szemlénkben már közöltünk.
A ntal Géza p ü sp ö k előadása a k ü lfö ld i kap cso lato k ró l. Sikerült estélyt
rendezett a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége. Antal Géza
püspök bevezetőül ismertette az elmúlt századok magyar diákjainak a nyugati or
szágokban tett tanulmányútjait. Holland, német, svájci, angol, francia egyetemeken
négyszáz év alatt a magyar fiatalság ezrei fordultak meg. A művelődéstörténetnek
e fejezeteit még nem írták meg, noha a kapcsolatoknak Magyarország sorsa alaku
lására igen nagy hatása volt.
A P ro testáns Irodalm i T ársaság március hó 1-én felolvasó estélyt tartott,
majd utána választmányi-, osztály- és közgyűlést. Szilády Zoltán egyetemi m. tanár
a balkáni államok hitújítóiról, Szondy György tanár pedig az állatok gyermekkoráról
adott elő. Ugyancsak ez a Társaság még elébb nagyszabású irodalmi ünnepet ren
dezett Kecskeméten. Antal Géza püspök kíséretében odaérkeztek Kovács Sándor
egyet, tanár, Áprily Lajos, Török Pál és mások. Antal Géza az öregek és fiatalok
gondolkozás-, érzületbeli ellentétéről beszélt.
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A M ezőtúri Ö regdiákok E g yesülete március 7-én a Vadászkürl-szálló külön
termében tartotta 25. jubileumi összejövetelét. Az összejövetelen Vértess Vilmos
István országgyűlési képviselő ismertette az egyesület idei programmját. A meg
beszélést társasvacsora követte.
A D ebreceni K ollégium i D iákszövetség budapesti fiókjának tagjai március
6-án találkozóra gyűltek össze a Posch-étterem különhelyiségében s ez alkalommal
dr. Sámy László a régi debreceni kollégium tanárairól beszélt.
A d eb re cen i reform átus tanítóképzőintézet most érte meg fennállásának
hetvenötéves fordulóját. 1856. március 4-én nyitotta meg az intézetet az akkori ref.
tiszántúli egyházkerületi püspök, Balogh Péter. Az intézet eleinte nem volt önálló,
hanem csak függeléke az Akadémiának ; de 1889-ben már teljes négy évfolyammal
működött. A tiszántúli ref. egyházkerület elnöksége május 17-én nagy ünnepség
keretében fog e napról megemlékezni s ugyanakkor bizonyára a volt tanítványok
és mások is nagy számmal fogják fölkeresni az intézetet, amely önállóvá létele óta
2195 jelöltnek osztott tanítói oklevelet.
Az első eu ró p ai keresztyén nevelésügyi értek ezlet, mint a Kálvinista Szem
lében olvassuk, 1931. augusztus 11— 16-ig Budapesten lesz. A „Vasárnapi Iskolai
Világszövetség Britt Osztálya" rendezi. Bizonyosan figyelemmel lesz a nevelés nagy
kálvinista alapelveire és felhasználja példának Bavinek alapvető munkáját.
Dr. B altazár Dezső húsz éves p ü sp ö k i jubileum a. Dr. Baltazár Dezső tiszán
túli ref. püspök ez évben tölti be püspöki szolgálata huszadik esztendejét. Mint
értesülünk, az ORTE és az Orsz. Presbiteri Szövetség Debrecenben tartandó kong
resszusán ünnepli a jubiláns püspököt.
„P rotestáns H arm onia“ néven Budapesten énekkar alakult, amely országos
propaganda eszköze kíván lenni a protestáns énekkultúrának. Legközelebb egyházi
hangversenykörútra indul. Tudását mindenekelőtt Debrecen, Szeged, Szombathely,
Győr, Mezőtúr, Békéscsaba közönsége előtt fogja bemutatni.
K álvinista dem okrácia címmel tart előadást dr. Mekkái Sándor erdélyi püspök
március 29-én este 7 órakor a Kálvin-téri templomban a Soli Deo Gloria Szövetség
virágvasárnapi konferenciáján, templomi ünnepély keretében. A konferencia záró
gyűlésén dr. Ravasz László beszél „Világok harca" címmel. A konferencia többi
előadói.- dr. Enyedi Andor, Bakó László, Bogdán Gyula, dr. Kádár Mihály főorvos,
dr. Vasady Béla, Nyári Pál. A megnyitó istentiszteleten dr. Sebestyén Jenő teol. igaz
gató prédikál. A konferenciát dr. Kováts J. István, a Szövetség védnöke nyitja meg.
Jelentkezési határidő március 20-ig meghosszabbíttatott. Tanácsos idejében jelent
kezni, mert a jelentkezések a beérkezés sorrendjében vétetnek figyelembe.
Az Ö nyom dokain, vagy M it te n n e Jézu s 7 Scheldon M. Károly világhírű
műve ismét megjelenik. A komoly keresztyén embernek talán sohasem volt nagyobb
szüksége arra, mint most, hogy cselekedetét és egész életét a legfőbb Irányító és a
legjobb Útmutató szerint rendezze be. Ennek többféle eszköze van, melyek közül
áz olvasás bizonyára a legcélravezetőbb. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
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régi s egyik tegfőbb törekvése méiyenszántó, nemes irodalmi termékek nyújtása s
ezért a Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részvénytársasággal karöltve immár
harmadik kiadásban jelentette meg Scheldon M. Károly : A z ő nyomdokain, vagy
Mit tenne Jézus ? című világhíres müvét. Amikor ezt lapunk olvasóinak igen becses
tudomására hozzuk, szíves figyelmüket felhívjuk arra, hogy a mű finom regénynyomó
papíron, 8-adrét alakban, 168 oldal terjedelemben jelent meg. Bolti ára 2'50 pengő.
Megrendelhető: Bethlen könyvkereskedés, Budapest, IX., Kálvin-tér 8. Telefon:
Áut. 850—53.
19.200 eb éd et juttatott a Soli Deo Gloria Diékszociális osztálya a szegény
diákoknak eddigi rövid működése alatt. 330 diákot részesített ebéd- és pénzsegély
ben. 1509 pengőt osztott szét megszorult diákok között gyorssegélyként. 100 diáknak
adott ruhasegélyt. Akciójukat teljesen a református családok áldozatkészségére épí
tették és nagyobb eredményt értek el, mint amit reméltek. 100—150 család állandóan
befizeti havonkénti ebédmegajánlósót (4 pengő). Így önkéntes adományokból lehet
ségessé vált egy rendszeres diáksegítő akció megszervezése.
H am ar István teológiai tanár 1000 pengő kamatmentes kölcsönt adott a Soli
Deo Gloria Szövetség balatonszárszói telekvásárlásához. Még sok segítésre számít a
Szövetség, hogy szegény és beteg diákok üdültetéséhez, nyári konferenciáinak ren
dezéséhez kiépíthessen egy modern telepet, mely ma még csak puszta telek, mór is
sok áldásnak vált forrásává. A legkisebb adományt is hálás szívvel fogadja a
Szövetség, Budapest, IX.. Lónyai-utca 7. II. em. 28.
Az E vangélikus T anáregyesület p én z tá rá b a 1930. december 20-tól 1931. feb
ruár 24-ig a következő összegek érkeztek :
Tagdíj 1930-ra : dr. Lersch Ernő 4'— ; 1931-re : Szarvasi tanítónőképző 6 tag
utón 24'— ; Barcsai Károly, dr. Bexheft Ármin, dr. Böhm Dezső, Bunker Jozefin,
Fialka Margit, Filarszky Erzsébet, Harmath Ilona, Jeszenszky Ilona, Glock Klára,
dr. Gyapay Józseíné, Horch Viktória, Jablonovszky Piroska, Kell Klóra, Kozma Gab
riella, Królik Jenő, dr. Láng Margit, Morandi Ilona, Oppel Imre, dr. Papp Gyuláné,
Ruttkay-Miklión Gyula, dr. Steinert Katalin, dr. Szelényi Gusztáv, dr. Szelényi Ödön,
Szluika Ella, Télessy Dalma, Vidovszky Kálmán. Vozáry Miksa, dr. Zelenka Margit
(egyenként 4 pengő); a vallástanári szakosztály 1931-re; 10 pengő.
Az utolsó kimutatásban ehelyett: „október 20-ig“, olvasandó „október 1-től
december 20-ig".
Tisztelettel kérjük az egyesületi tagokat, szíveskedjenek a tagdíjat (4 pengő) az
egyesületi pénztáros címére (Budapest, VII., Vilma királynő út 17—21, evang. gimn.)
elküldeni Ugyancsak fölkérjük az egyes tanintézeteket is a Protestáns Tanügyi Szem
lének az 1930—31. tanévre tanulók után járó összeg elküldésére (amennyiben még nem
történt volna meg).
Dr. Losonczi Zoltán egyes, pénztáros.
Az O rszágos R eform átus T an áreg y esü let p én z tá rá b a 1930. december 15-től
1931. március 15-ig befizetett összegek elszámolása.
I. Tagdíjra : Kecskemét jogakadémia 5 tag 20'—, ifj. Varga G. Sárospatak
10 —, Faragó Bálint Budapest 4'—, Miskolc reálgimn. hátralék 13 tag 130'—, Töltséry I.
Hódmezővásárhely 6'—, Mokos Gy. Budapest 15'—, Nagy Vilmos Nyíregyháza 4'—,
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Debrecen leánypolgári 5 tag 26'—, Budapest Baár Madas leányliceum 14 tag 56'—,
Debrecen tanítóképző 10 tag 40'—, Hódmezővásárhely 10 tag 40'—, Szilágyi G. Hód
mezővásárhely 4' —, Somogyi 1. Hódmezővásárhely 8'—. Debrecen egyetem 12 tag
48"—, Debrecen testületen kívüliek 11 tag 44 —, Pápa gimn. 2 tag 8"— pengő.
I I T G y N A - r a : Gyönk 28896, Budapest Baár Madas leányliceum 77504,
Békés 53984, Kisújszállás 627'20, Pápa gimn. 936'32, Nyíregyháza tanítónőképző
170" 10, Miskolc reálgimn. 625"—, Makó polgári 40'34, Hódmezővásárhely 757 12,
Debrecen tanítónőképző 535'36, Budapest gimn. 1000'—, Nyíregyháza polgári 436'80,
Pécs leánynev. int. 166'40, Miskolc reálgimn. 623.—, Hajdúböszörmény gimn. 752'64,
Kunszentmiklós 560 —, Kecskemét tanítónőképző 448'— pengő.
III. P ro testá n s T anügyi S z e m lé r e : Kisújszállás 140'—, Hajdúböszörmény 6'—,
Kecskemét reálgimn. 25'—, Debrecen tanítónőképző 119'50, Miskolc reálgimn. 50'—,
Kecskemét reálgimn. 25'— pengő.
A pénztárnok az ösztöndíjakat a II. félévre szétküldötte már minden ösztön
díjas szüleinek, de még több helyről a nyugtát nem küldték be. Kéri az illető tag
társakat a nyugták sürgős beküldésére, mert máskülönben ezután csak a nyugta
előzetes beküldése után fogja az ösztöndíjakat szétküldeni.
A nevelési segélyeket is a konvent megerősítő határozatának kézhez vétele
után azonnal szét fogja küldeni, de már most kéri a tagtársakat, hogy az összeg
kézhez vétele után azonnal küldjék a nyugtáikat.
J a k u c s Istvá n pénztárnok.
H ibaigazítás. A Szemle 1930. decemberi száméban, a 173. lap 21. soréban
a Budapesti Teológia nem 36 pengőt, hanem 93'12 pengőt küldött tagsági díjra.

Új könyvek,
K iss J ó zse f: Montessori Mária nevelési rendszere. Budapest. 1930.
Ára 4 pengő.
Traité com plet de Stenographie. Systeme Radnai. Adoptation franpaise par L. Ropcsák. Budapest. 1930.
A budapesti kir. m a g ya r P ázm ány tudom á n yeg yetem tanácsának
1930. szept. 17-i ülésén m ondott beszépek. Budapest. 1930.
V itéz K om árnoky G y u la — Takáts K á ro ly : Bibliai képek. I. rész :
Ószövetség. Szerzők kiadása. Budapest. 1930.
K arner K á ro ly : A felekezetek Magyarországon a statisztika meg
világításában. Debrecen. 1931.
M ilotay István : Az ismeretlen Magyarország. Budapest. 1931.
A z O rsz. R eform átus Tanáregyesület évkönyve az 1929—30.
tanévről. Szerkesztette: Papp Ferenc. Debrecen. 1931.
G ulyás József: Vázlatok. Sárospatak. 1930.

Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“
könyvesboltban Budapest, IVM Múzeum-kőrút 21.
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V. évfolyam 4. szám..-.
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A szerkesztő bizottság ta g 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 lőfizetési 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.
K éziratok a főszerkesztőhöz (Debrecen, Ferenc József út 43) vagy a
felelős szerkesztőhöz (Budapest, IV., Veres Pálné utca 36.) külden
dők; könyvek és cserepéldányok a felelős szerkesztő címére.
K iadóh ivatal: 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 .
A református egyházat foglalkoztató fontosabb iskolai kér
dések. S. Szabó József
— — — —
—— — —
Tájköltészet az irodalomtörténeti tanítás keretében .Mohr Győző
Comenius fizetése Sárospatakon. Rácz Lajos — — — —
Református iskola Kolozsvárott 1608 előtt és egyik tanáráról
valami. Dr. Zoványi Jenő — — — —
—— — —
Hogyan reformálnám én a középiskolát? Gombos István —

127
133
135
138
145

Hazai és külföldi irodalom.
1. Montessori Mária: Módszerem kézikönyve. 2. Kiss József: Montessori Mária nevelési rendszere. 147. — Imre Sándor: Egyetemi
nevelés. 148. — Baktay Ervin: A világ tetején. 151. — H. Gau ly
László d r.: A gyakorlati íheologia vázlata. 152. — Dezső Lipót: Az
én szülőföldem. 154. — A nagykőrösi Arany János Társaság V. év
könyve. 155. — Dr. Bőhm Dezső: Leitfaden der Musikgesch 'te
Ungarns. 155. — Kiss Tihamér László: Az elemi iskolák állkiT ásí
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A református egyházat foglalkoztató
fontosabb iskolai kérdések.
Szemlénk hivatása szerint csak azokat a kérdéseket taglaljuk e
helyen, amelyek a középfokú és főiskolákra vonatkoznak. Alapul szol
gálnak a református egyetemes tanügyi bizottság legközelébb február
havában tartott üléseinek tárgyalásai.
A legaggodalmasabb és legégetőbb kérdés, amely iskoláinkat vál
ságos helyzet felé sodorja, tanintézeteinknek anyagi téren az államtól
való függéséből származik. Itt, mint egyház- és iskolapolitikai vonat
kozásban mindenütt, közös a sorsunk ág. hitv. evangélikus testvéreink
kel. — Iskoláinknak az állammal való szorosabb kapcsolatát az a taniigypolítikai irányzat indította meg, mely az 1883. évi középiskolai
törvényből kiindulva s az 1894. évi nyugdíjtörvénnyel folytatva, a
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1906. évi 95'333. számú rende
letével jutott teljes érvényre. Mindezeket megelégedéssel és örömmel
fogadták a középiskolákat fenntartó prot. egyházak, mint az 1848. évi
XX. t.-c. jogos követelményének teljesítését. A középiskolai tör
vényben biztosított fenntartási államsegélyt, minden kétségeskedés nél
kül, egymásután is vették igénybe gimnáziumaink. Tehették, mert szen
tesített állami törvényben talállak biztosítékot azoknak a szerződéseknek
a védelme alatt, melyeket az állammal kötöttek. Az önkormányzat némi
elviselhető sérelmével ugyan, de jelentős összegű évi állami segélyhez
jutottak, mely fenntartásukat, sőt továbbfejlődésüket biztosította. Ez
^szegeket azonban pénzünknek a világháborút követő elértéktelenedése
n lkára zsugorította. így a múlt 1929—30. tanévre 18 református közép
iskola fenntartási államsegély címen 117 pengő 60 fillért kapott össze
sen az államtól (legkisebb 2’16, legnagyobb 9'52 P). A miniszter pgyan,
egyházunk ismételt kérelmére, Ígérgeti az államsegélynek megfelelő
módon való valorizálását, de az államháztartás nehéz anyagi helyzete
következtében sohasem teheti. Itt a helyzet csak rosszabbodik, tehát
ennek az államsegélynek a régi értékben való visszaállítására ma,
Isten tudja meddig, vagy talán soha semmi reményünk nem lehet.
Iskoláink a fenntartási államsegélyek megszűnésével valóban a
legválságosabb körülmények közé kerültek volna, ha az 1906-ban meg
indult tanári fizetéskiegészítö államsegélyben oltalmat nem találnak. Ezt
is úgy üdvözöltük, mint az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtására irányuló
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törekvést, továbbá mint annak az elvnek a megvalósítását, hogy az
állami és nem állami, ránk nézve felekezeti tanárság, mely a nemzeti
műveltség érdekében egyenlő munkát végez, anyagi ellátás tekintetében
is egyenlő elbánásban részesüljön. Ennek az államsegélynek azonban
van egy alapvető nagy hibája, hogy t. i. csak miniszteri szabályzaton
és nem állami törvényen nyugszik. A református tanáregyesület nyoma
tékosan is kérte a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett felterjesztésében (1907. június 7.), hogy azok az elvek és módozatok,
amelyek a felekezeti középiskolai tanárság fizetésének kiegészítésére
vonatkozó szabályzatban kifejezésre jutottak, országos törvénybe fog
laltassanak, s ilymódon a felekezeti tanárság ezen ügye a változó kor
mányok tetszésétől függetlenné tétessék. Ugyanebben a felterjesztésben
kérte, hogy a fizetésrendezés tisztán a szolgálati idő alapján a fizetési
osztályok mellőzésével történjék. Ezt azért említem meg, hogy ime a
teljes seniumos rendszert a református tanáregyesület mindjárt a fele
kezeti tanároknak az állami fizetési osztályba történt sorolása alkal
mával kívánta. Sajnos, sem egyik, sem másik kérelme nem teljesült.
A fizetéskiegészítés miniszteri szabályzatban maradt, a seniumos rend
szer pedig bizonyos korlátozásokkal 20 év múlva valósult meg.
Törvény nem létében a tanári fizetéskiegészítő államsegély a
mindenkori kormány tetszésétől tétetett függővé. Iskoláink tehát a leg
veszedelmesebb lebegő helyzetben vannak. A fizetéskiegészítésnek már
a csökkentése is felborítja náluk a pénzügyi egyensúlyt, végleges meg
vonása pedig tökéletes zűrzavart idézne elő s a lét és nem lét félelmes
kérdése elé állítaná őket. A kormány pedig a szabályzatban gyökerező
jogánál fogva a fenntartótestületek megkérdezése nélkül tetszése szerint
akkor és úgy intézkedik, amikor és ahogy akarja. Külön tárgyalás útján
az egyes tanintézetekkel megállapodott ugyan a fizetéskiegészítés mér
tékére nézve, de ez ránézve nem kötelező. így történt, hogy a múlt
évben a fizeiéskiegészítést váratlanul, előzetes értesítés nélkül a közép
iskoláknál általában 6 "/»•kai, a tanítóképzőknél pedig 8 "/»-kai szállí
totta lejebb. Még különösebb figyelem volt a közoktatásügyi miniszter
részéről, hogy püspökeinknek előzetesen tudomására hozta abbeli szán
dékát, mely szerint a polgári iskolai tanárok fizetéskiegészítését 50
°/o-ban akarja megszabni. így ezt a konventi elnöki tanácsnak sikerült
megakadályozni, úgyhogy a polgári iskolai tanárok fizetéskiegészítését
a miniszter egyelőre a folyó tanévre 18 "/o-kal csökkentette.
Hozzájárul még ehhez egyes városoknak magasabb lakbérosztályba
sorolása s ezzel az iskolákat fenntartó testületekre újabb terhek rakása.
Mindez nehéz próbára teszi iskoláinkat, megakasztja fejlődésüket, sőt
egyik-másiknak fennmaradását is kétségessé teszi. Hasztalan kérte a
konvent a minisztert, hogy a fizetéskiegészítő államsegély leszállítása
tárgyában kiadott rendelkezését helyezze hatályon kívül. Ettől az államháztartás súlyos helyzetére hivatkozással, elzárkózott. Az egyetemes
tanügyi bizottság ez ügyben újabb felterjesztést sürget. Olyan indítvány
is került elébe, aminőről már Szemlénk hasábjain is esett szó, hogy
t. i. az iskolák államsegélyezése tárgyában egyszersmindenkorra teremt
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essék tiszta helyzet az egyház és az állam között oly módon, hogy a
tfelekezeti iskolafenntartók viseljék az intézetek dologi kiadásait, a
magyar állampénztár pedig fedezze ezeknek mindenkori összes személyi
szükségleteit. A tanügyi bizottság azonban ezt az indítványt elutasította
abból az okból, mert „ebben már nem kívánatos lépést lát felekezeti
iskoláink államosítása felé." És ezzel a cardo reire mutatott rá a
bizottság. Mert bárhogy ürgessük-forgassuk is a dolgot, iskoláinknak a
fizetéskiegészítés elfogadásával az államtól való függőségét odáig vittük,
hogy immár a legkomolyabban fenyegeti azokat az államosítás vesze
delme. Ez még egyhamar nem történik meg, mert az államnak nincs
hozzávaló pénze, de csak ezen múlik és nem más tekinteteken. Mi
már hozzá vagyunk fogva az állam szekeréhez s attól többé meg nem
szabadulunk. De nem i is akarunk. Azzal, hogy mindent az államtól
várunk, magunk kongatjuk iskoláink felett a halálharangot. A régi buzgóságnak vége. Az áldozatkészség forrása kiapadt. Ahogy Tompa
énekli: „A régi szónak harsogása, A régi tűznek lángolása, Nem újul
meg többé soha.“ Pedig ha csak ez megújulna, akkor tarthatnánk meg
minden időkre iskoláinkat.
Nem nyújt örvendetesebb képet egyházunknak egy másik kérdése
sem, mely a református tanárképzést illeti. A református, sőt szélesebb
körben protestáns tanárképző intézet felállítására való törekvésnek már
majdnem egy századra terjedő története van 1838-tól kezdve, amikor
megjelent az Ercsey—Kerekes-féle munkálat (paedagogicum et philologicum seminarium), mint a prot. tanárképző első tervezete. Az ide
vonatkozó vágyakozás hatalmas erőre kelt a debreceni prot. egyetem
eszméjének országos propagálásakor. A debreceni kollégium akadé
miájának filozófiai karát már szélesebb alapon ki is fejlesztette a tiszán
túli egyházkerület, amikor az állami egyetem gondolata nyomult elő
térbe s nyert is aztán Debrecenben megvalósulást. Az állammal kötött
szerződésben azonban az egyházkerület nem mondott le a református
tanárképzőintézet létesítéséről a debreceni állami egyetem mellett. Ám
a váratlanul közbejött zord idők miatt (világháború és annak követ
kezményei) csak 1925. február havában nyithatta meg szűk keretek
között az ú. n. tanárképzőinternátust, melyben — mint tudjuk — a
magyar, latin, görög, német, francia nyelv- és irodalmi képzésre alkal
mazott a debreceni kollégium fenntartó testületé megfelelő szakelőadó
tanárokat. Ez a tanárképzőinternátus 30—32 tanárjelölt részére van
berendezve s eddig minden évben majdnem teljes számban meg is telt.
Ez ugyan a református tanári succrescentiára korántsem elegendő, de
mégis olyan jelentős kezdemény, amelynek méltán örülhettünk. Tovább
fejlődése azonban, sajnos, megakadt. Á legfontosabb az ú. n. világ
nézeti tantárgyakra (történelem, filozófia, pedagógia) az egy magyar
irodalom kivételével nem voltak előadó tanárai. Az 1929. évben végre,
ha ideiglenesen is, a pedagógiára és filozófiára is alkalmaztak szak
vezető tanárokat. Igyfment fel a jelentés a tanárképzőínternátusról az
egyetemes tanügyi bizottság ez évi februári ülésére, mely örömmel
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vette tudomásul, hogy a tanárképző a pedagógia és filozófia, sőt még
az angol nyelv tanításáról is gondoskodott.
De ugyanakkor, mikor a tanügyi bizottság ezt az örömét nyilvá
nította, a tanárképzőinternátust a debreceni kollégium ú. n. szanáló
bizottsága már csak egyetlenegy (magyar nyelv- és irodalomi) szak
előadó tanárra redukálta. Ez évi február hó elején a többi szakvezető
tanári alkalmazásokat megszüntette, okul adván az egyházkerület és a
kóllégium rendkívül súlyos anyagi helyzetét. Ezzel a református tanár
képzés ügye, — Isten tudja meddig? — jóformán ismét holtpontra
jutott. Az államtól, mely a debreceni egyetem mellett szintén állított
fel külön tanárképzőintézetet, e tekintetben sem lehet segítséget várni.
Itt is csak múltúnk fényes tettekben nyilatkozó csudaforrása, a protes
táns áldozatkészség segíthetne. De vájjon nem végképpen kiapadt-e
ez már?
A református tanárképzésnek egyik formája a vallástanári vizs
gálat és képesítés, mely 20 éves múltra tekint vissza s ez idő alatt
több lelkészi képesítésű egyénnek adott vallástanári diplomát. Az el
méleti és gyakorlati pedagógia, valamint a tanítási módszer tekintetében
kétségkívül szükséges és fontos ez a képesítés, melynek jótékony ha
tása érezhető középiskoláinkban. Kiváló vallástanárokat képezni első
rangú érdeke egyházunknak. Ám ennél a módnál két baj mutatkozik.
Az egyik az, hogy a vizsgálóbizottság a négy (kezdetben öt) hazai
református teológiai akadémia székhelyén időszakonként felváltva alakíttatík meg. Ennek természetszerű következménye, hogy a vizsgálat
színvonala ingadozik s nem egyöntetű, továbbá, hogy a változó vizs
gálóbizottság különböző felfogásokat igyekszik érvényesíteni a vizsgálat
tárgyára és anyagára nézve. Ehhez képest már harmadik vizsgálati
utasítás van jelenleg érvényben. Ennek kedvezőtlen hatására gondolva,
elkerülhetetlenül szükségesnek látszik, hogy a konvent egy állandó
vallástanár-vízsgáiati bizottságot létesítsen. Én azt hiszem, hogy ennek
föltétien hasznát és szükségét érezve, az egyes teológiai akadémiák
nem ragaszkodnak a külön, időszaki ad hoc vizsgálóbizottságokhoz.
A másik jelentkező baj elszomorító tünetet tár elénk. Azt, hogy
vallástanári vizsgálatra újabban nem kiválóan képzett lelkészek jelent
keznek megfelelő készület nélkül. A konventi megbízott a múlt évben
Sárospatakon tartott vizsgálat eredményét elszomorítónak találta, ami
érthető is, amikor a vizsgálatra állott négy jelölt közül kettő elégséges
eredménnyel vizsgázott, egyet javító vizsgálatra, egyet pedig a vizsgálat
teljes ismétlésére utasított a bizottság. Ebből a körülményből folyólag
vallástanításunk és hitoktatásunk jövőjéről nem valami megnyugtató
képet rajzolhatunk, A vizsgálóbizottság radikális indítvánnyal állott elő.
Kimondatni kérte, hogy az egyetemes konvent a vallástanári vizsgálatra
bocsáthatást jeles vagy legalább jó képesítésű lelkész! oklevéllel bírókra
korlátozza, mivel elsőrangú érdekeink fűződnek ahhoz, hogy leendő
intelligenciánk középiskolai vallásos nevelését kiváló képzettségű egyé
nekre bízzuk. Ezt ugyan a tanügyi bizottság nem fogadta el, de a
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konvent útján felhívja a vallástanári vizsgálóbizottságot, hogy a javaslattételében megnyilvánult helyes intenciót a vizsgálaton kellő szigorúság
alkalmazásával biztosítsa. De ezzel nincs megoldva az a kérdés, hogy
miért nem jelentkeznek a vizsgálatra, tehát miért nem vágyakoznak
vallástanári állásokra becsvágyó, buzgó, kitűnő ifjú lelkészek? A dolog
pedig ezen fordul meg. Itt kellene valamit tenni. A jelentkező selejtes
elemekkel szemben alkalmazott szigorúság azt eredményezi, hogy a
vizsgálóbizottság egyáltalában nem tud adni vallástanári okleveleket.
Kikből választhatnak akkor középiskoláink, mikor a leikészi és tanári
képesítésű tanáraink annyira megfogyatkoztak, hogy ma már egyetlen
egy ilyen képesítésű vallástanár sincs református gimnáziumainkban.
Igaz, hogy a múltban is, csak egy-kettő akadt.
A református teológiai akadémiákat és tanárokat pár év óta erő
sen foglalkoztatja a vallás- és közoktatásügyi minisztertől megindított s
az egyetemes konvent határozatával napirendre került rendkívül fontos
kérdés, t. i. hogy a lelkészek a tanítói oklevelet is szerezzék meg. Ez
már régebben is felmerült s bizonyos intézkedésekkel járt egyes egyházkerületekben, de egyetemesen, parancsoló formában most jelentkezik
először. Célja, hogy a folyvást szaporodó törpe egyházak részére a
lelkésztanítói állások szervezését lehetővé tegye s így kisebb gyüleke
zeteinket és elnéptelenedő iskoláinkat megmentse. A kiáltó életszükség
vetette tehát felszínre. Az a mód, hogy teológusaink önkéntes vállal
kozással szerezzék meg magánúton a tanítói oklevelet, nem vezet
eredményre, ennélfogva a konvent a teológiai tanítás tantervébe illesztve,
a négyéves teológiai tanfolyam keretei között, rendszeresen s minden
lelkészjelöltre egyetemesen kötelezőleg kívánja ezt a kérdést megoldani
(1929. évi 102. sz. határozat). Ez alapon a sárospataki és pápai teoló
giai akadémia munkába is vette a lelkészjelöltek tanítói képzését. De
a teológiai tanároknak a múlt évben Budapesten tartott országos kon
ferenciája kimondotta, hogy „az egyidejű leikészi és tanítói képzést
össze nem egyeztethetőnek tartja a lelkészképzés tudományos és gya
korlati színvonalának megóvásával s bármennyire látja is a megoldandó
kérdés nagy fontosságát és bármennyire keresi is a tantervrevizió és
az esetleg öt évfolyamra való kiterjesztés keretében a tanítóképzés
megoldását, kielégítő módot erre nem talál." Arra hívta fel tehát a
konvent figyelmét, hogy a segédlelkészképesítésű ifjakat többféle jó
téteménnyel és a tanítói oklevél megszerzésére fordítandó egy évnek
a segédlelkészi szolgálatba való betudásával ösztönözzön a tanítói
képesítés megszerzésére, valamint azoknak az ifjaknak is különböző
kedvezmények nyujtassanak, akik az érettségi bizonyítványon kívül
tanítói oklevéllel is jelentkeznek a teológiai akadémiákon leendő
felvételre.
Az egyetemes tanügyi bizottság ezt a véleményt az egyes egyházkerületekhez utaltatja, „hogy vállalják-e egyenként vagy egymással
társulva annak a lehetővé tételét, hogy teológusaink a segédlelkészi
vizsga letevése után a kötelező két segédlelkészi év egyikén tanítói
oklevelet szerezhessenek.“ Legalkalmasabbnak tartaná e célra egyéves
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nfolyamok szervezését s erre nézve tárgyalásokat kezdett a vallásés közoktatásügyi miniszterrel. Ez a kérdés tehát még sub indice lis
est. Egyébként, mivel ez az egyházi törvénycikkben megállapított lelkész
minősítést érinti, a zsinat is fog még foglalkozni vele.
Nagyjelentőségű a messzenéző gondoskodás, mellyel az egyetemes
egyház újabban a vallásos nevelést felkarolja. Ennek elkő mozzanata
volt a középiskolai missziói bizottság megalkotása. A bizottság nagy
súlyt helyez a vallástanárok konferenciáira, melyeket a népiskolai hit
oktatókra és vallástanító lelkészekre is óhajt kiterjeszteni. A konferen
ciai összejövetelek áldásos haszna kétségtelen, de csak akkor, ha
következményei az iskolai tanításban és nevelésben mutatkoznak. A
bizottság bizonyára gondol erre és az egyes tanintézetekkel való érint
kezései útján figyelmét kellő módon kiterjeszti reá. Kívánatos, hogy
ezek az érintkezések minél gyakoribbak és necsak futólagosak legye
nek. Egyik üdvös törekvése a missziói bizottságnak most az, hogy a
középiskolai vallástanítás sikeresebbé tétele végett vezérkönyveket
óhajt a konventtel készíttetni. A gondolat nem új, de megvalósítását
mai viszonyaink között egyhamar nem remélhetjük. Addig is célszerű
volna, ha a bizottság a vallástanítási tantervhez egy részletes és alapos
módszeres utasítást készíttetne, éppenúgy, mintahogy az pl. az állami
tantervben a többi tantárgyakra nézve megvan.
A missziói bizottság irányítása kiterjed az országos diákmozgal
makra is. Mivel ezt a konvent áldásosnak és kívánatosnak tartja, oly
intézkedést kér a vallás- és közoktatásügyi minisztertől, melynélfogva
az állami intézetek igazgatói a református tanulóknak a vallástanító
lelkész kívánságára az egyház garanciájával működő vallásos egyesü
letekbe (Keresztyén Ifjúsági Egyesület, Magyar Evangéliumi Diákszövetség, Soli Deo Gloria) tagul való belépést ne akadályozzák meg.
Az egyetemes tanügyi bizottságban a főiskolai és egyetemi hall
gatók intenzív vallásos nevelése érdekében is elhangzott egy nagy
fontosságú indítvány. Valóban ideje, hogy az egyetemi és más főiskolai
ifjúság vallásos és egyházias szellemben való nevelésének beható és
rendszeres munkája is meginduljon. A Bethlen Gábor körök teljesítettek
eddig itt-ott elszigetelt, kisebb területre terjedő munkát e tekintetben
egyházi irányítás és gond nélkül. Örvendetes tehát, hogy az egyház
most erre az elhanyagolt mezőre is kiterjeszti figyelmét. Megbízta a
missziói bizottságot, hogy e különösen fontos feladat teljesítésére, a
főiskolai ifjúság tervszerű vallásos és^, egyházias nevelésére sürgősen
készítsen tervezetet.
Még csak egy kérdést említek meg. Mivel humángimnáziumokat,
régi hagyományaihoz és múltjához híven, legnagyobb számban aránylag
a református egyház tart fenn, s mivel a tanügyi kormány a görög
tankönyveket valósággal monopolizálta, úgyhogy pl. a Dóczi Imre féle
enemű kitűnő tankönyvek kiadására cég nem vállalkozik, a tanügyi
bizottság módozatokat keres arra nézve, mimódon lehetne a református
iskolákban használt, de végkép .^kifogyott. Dóczi-tanköny veket kiadatni.
Nagy szükségét érzik továbbá humángimnáziumaink a szintén nem

133

P R O T E ST Á N S T A N Ü G Y I SZEM LE

kapható

görög-magyar szótáraknak, első renden az E l i s c h e r - f é l e
A tiszántúli egyházkerület ennek újabb kiadatását
szorgalmazza. Előbb azonban a konventnek tisztába kell jönni azzal,
hogy e szótár kiadásának a joga kit illet meg. Remélhető, hogy ezek
nek a megindult mozgalmaknak rövid idő alatt meglesz a kívánt sikere.
h o m e r o s i s z ó tá r n a k .

S.

S za b ó

J ó z s e f.

Táj költészet az irodalomtörténeti
tanítás keretében.
Rá kell világítanunk erre is. Teljesen el van hanyagolva; iroda
lomtörténeti, összehasonlító, tárgytörténeti taglalási, nemzetnézeti, világ
szemléleti, egyszóval összefoglaló módszeres értékelési bemutatása az
iskolában, pedig a nemzeti szellem itt nyilatkozik meg legőszintébben.
A szellemtörténet csonka nélküle.
Ezelőtt jó tiz esztendővel egy ilyen tanítási órámon megjelent
illusztris költőnk, dr. Sajó Sándor tankerületi főigazgató és a legjobb
történelmi tankönyveink írója, dr. Marczinkó Ferenc kir. igazgató. Mint
minden irodalmi órára, erre is készítettem vázlatot. Még pedig ezt, a
VI. osztály anyaga alapján:
A tájköltészet felo sztása m űfajok sz erin t
belvilági
érzelm i

nép
mák
katona
Iparos
csikós
juhász
lietyár
kurucnóták
stb.

k ü l világi
escm ényes

gondolati

oktató
talólóspl. lóőjárísl kérdések
szabályok
gazdasági
szabályok

bölcseleti
(közmondások)

cselekvényes
(dráma)
Három klr.
Betlehem
Farsangi ját.
Társasjáték.

elbeszélő
mese
rege
monda
legenda
ballada
románc

leíró
1

sok költemény
áevezető
sorai
stb.

A tájk ö ltészet m ódszeres taglalása.

több oonflolatok,
(M s e k

keret,
mese

szem élyek,
problémák

szerkezet
több részek
sorrendjük
ősszetttooés

helyzetek

előadás
nyelv
verselés

értékelés
összehasonlítás

Részletes ráiputatás történt konkrét példákra. Az alapgondolaton főleg
a személyekkel kapcsolatos problémákon az egyéni, táj, faj, nemzeti
nézeten keresztül a világszemléletig emelkedik a tanítás. A közmondá
sokban benne rejlik a társadalomtudomány, az etika, pesszimizmus,
optimizmus stb. nem egy alaptétele. A nép eredeti felfogása, faji ész
járása, itt mutatkozik legtisztábban, menten az idegen befolyástól —
már amennyire ez a mentesség lehetséges. Amint pormentes levegő az

134

P R O T E S T Á N S

T A N Ü G Y I

S Z E M L E

óceánon sincs, úgy alig van végeredményben idegen hatástól mentes
irodalom. A szelet nem lehet a földrajzi határon megállítani — a
szellemet sem ...
*
*
Ez a két kiváló tanférfiú már a helyszínen is fenntartás nélkül
helyeselte módszeremet. Sajó Sándor egy tanügyi értekezleten is ki
tért rá — de azóta sem hallottam erről a kérdésről nálunk többet. Az
érdeklődés elhamvadt sicuti plerumque fit...! Jómagam tovább bogozgatom tökéletesedő módszerrel ezt a kérdést. A legutóbbi tanügyi ki
állításon hatalmas plakátok harsogták a tanügyek berkeibe más mód
szeres kérdésem mellett ezt is, egynéhány lelkes didaskaloson kívül
ott sem horgonyozódott a didakszis köztudatába.
*

*

*

Hogy miért térek éppen most a tájköltészet módszeres taglalásá
nak pedagógiai és didaktikai — bátran mondhatjuk nemzetépítő —
jelentőségére ? Hát persze megint külföldről lesz szó.
*

*

•*

Németországi könyvkereskedőm nemrég megküldte nekem Stu
dienrat Friedrich Schön két kötetes m űvét: Geschichte der deutshhen
Mundart — Dichtung. I. Teil: Vom Ende des XVI. — Jahrhunderts
bis zu den niederdeutschen Klassikern. II. Teil: Die nieder — mittel —
und oberdeutsche (nord — mittel — und süddeutsche) Mundartdich
tung von der Zeit der niederdeutschen Klassiker bis zur Gegenwart.
A III. kötet a külföldi német tájszólásos irodalomtörténetet fogja
tárgyalni. Megjelenése az év nyarán várható.
A kitűnő tudós hihetetlen nagy munkát végzett. Több mint hat
száz német tájszólásos költőt ismertet autoposia útján.
„Nun möge der Entwickelungsgang in den verschiedenen Epochen
in Querschnitten durch die verschiedenen Mundartgebiete ziehen“ !
(I. 13.) Itt a módszerére helyezem a súlyt. Querschnitte = keresztmetszetben ismertet. Látjuk az eszmét és keretjét keresztmetszetben
boncolási preparátumként, tanításra alkalmasan nemzeti, sőt faji épü
lésül. Mert Friedrich Schön tájanként taglalja a költészetet, hogy végül
egyetemes összefoglalást végezzen. Hatalmas syntézis ez a m ű !
A Luther bibliafordítása utáni idővel kezdi, 1534-gyel. Sorban
rátér a főbb tájszólásokra, így az alnémet, sváb. bajor, elszászi, frank,
thüringiai, szász és a sziléziaira. Megállapítja a tájköltészet fejlődési
fázisait, klasszikusait: Johann Peter Hebei, az újabb tájköltészet meg
alapítóját, nagyra értékeli a sziléziai Helsteit, a frank Grübelt, de mindenekfölött az alnémet Klaus Grothot, a lírikust és Fritz Reutert, az
epikust. A tájszólásos színmű a sziléziai Gerhart Hauptmannban fejlődik
legmagasabbra — ugyan nála a tájszólás már a szociális dráma realismusa.
Kitűnő színműíró az alnémet Fritz Stavenhagen.
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Az elszásziak közül Julius Grcber, Gustav Stoskopf, Ferdinand
Bastian. A thüringiaiak közül Hermann Toppe, a bajorok közül J.
Ranter — nem említve Ludwig Thoma-t, ki mint Hauptmann, azonban
inkább a realismus jegyében ír tájszólásban. Maga a tájszólásos költészet
történetének ez írója is Friedrich Schön, a franktájszólás költője és
drámaírója, ő Hiob címen Jób könyvét alakítja drámai költeménnyé.
Nagy munkát végzett Studienrat Friedrich Schön ! Ezt a hatvan
nál több tájszólás-költőt nyelvjárás, fejlődés, műfaj és keresztmetszet
szerint csoportosította: ily értelemben felbecsülhetetlen szolgálatot tett,
előmunkálatot végzelt az iskola számára.
Feladatunk: belemarkolni a tájköltészetbe, eszmei és formai érté
keit a nemzeti szellem fejlesztésére gyümölcsöztetni az iskola útján.
Anyagot bőven nyújtanak ehhez a népköltészeti gyűjtemények.
(Budapest)

Mohr Győző.

Comeníus fizetése Sárospatakon.
Comenius, miután hosszas tárgyalások után Lorántfy Zsuzsánna
fejedelemasszony meghívását elfogadta, 1650 október 6-án indúlt el
Lesznóból s okt. 26—28. táján érkezett Patakra, hogy itt az oktatás
ügynek a panszoíia szellemében való újjászervezését megkezdje. Vele
jött veje: Figulus, aki azonban innen rövidesen visszatért Lesznóba, és
Hartmann segédlelkész, aki mint titkárja itt maradt mellette, segített
neki egymást gyorsan követő, nagyszámú, világhirü műveinek kidolgozásában-leirásában s akinek szorgalmáról, odaadásáról később oly nagy
elismeréssel emlékezik meg. Valószínűleg 1650 tavaszán utána jött
Comeniusnak — miután ez öt a herceg ez irányú felszólításáról, a
kapott eléggé kényelmes lakásról (ennek bebútorzásában bizonyára
Klobusiczki András uradalmi jószágigazgató, aki ittléte alatt mindig
mindenben készséggel támogatta őt, volt nagv segítségére) és az itteni
élelmezési viszonyokról értesítette — a felesége (ellenben a gyermekei
továbbra is Lesznóban maradtak), mert 1652 jan. 10-én a III. (atrialis)
osztály megnyitásakor tartott beszédében hónapokon át tartó (való
színűleg influenzaszerű) betegségéről emlékezik, melyen „nekem és
enyéimnek át kellett vergődnünk“, s 1654 június havában, eltávozása
kor, is hírt hallunk arról, hogy a családját innen előre elküldötte s
maga csak azután kelt jún. 7. vagy 8-án útra.
Hol lakott itten Patakon Comenius? erre nézve semmi adat vagy
hagyomány nem maradt fenn. Vájjon valami tanári lakást jelöltek-e ki
neki a kollégium körében vagy közelében? vagy a vár valamelyik, az
udvari szemeiyzet számára szolgáló melléképületében rendeztek-e be
részére lakást? vagy a városban kellett valami igénytelen hajlékban
meghúzódnia? nem tudjuk. Maga Comenius sem leveleiben, sem Ön
életrajzában (Continuatio Admor.itionis), sem a Drabikkal való össze
köttetését ismertető Lux in tenebris c. művében, melyben nem egyszer
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esik szó a lakásán Drabikkal folytatott beszélgetésekről, erre vonatko
zólag semmi útaiást nem nyújt.
Annál jobban tudjuk, hogy micsoda fizetést kapott Comenius Pa
takon. E tekintetben Rákóczy Zsigmond, a nagy műveltségű, tudomány
kedvelő ifjú herceg, akinek könyvtára számára Bisterfeld Nyugateurópa
minden újonnan megjelenő értékesebb könyvét meghozatta, aki teljes
jelentősége szerint tudta Comeniusnak, a XVII. század világhirű peda
gógusának munkásságát értékelni, a legliberálisabb módon gondoskodott
róla (amiből arra lehet következtetni, hogy illő és kényelmes lakást is
juttatott neki). Erre vonatkozólag a herceg már 1650 október 31-én ezt
írja Nyiretházáról Kobusiczki A. uramnak. „Comenius uram conventiója páriáját kérje el kd magátul, s mindjárt küldje utánunk." Majd
pár héttel utóbb, nov. 16-án, a szentmartoni curiából, ugyancsak ezt
írja Klobusiczkínak: «Comenius u ra m ... conventioját ő kegyelmének
kiküldöttük«. Mint-e két levél adataiból látszik, Rákóczy Zsigmond még
1650 október végén megállapíthatta Comenius fizetését s e konvenciót
megtekintésre azonnal elküldötte Comeniusnak, majd, miután az ennek
tetszését megnyerte, nov. 10—14 körül azt hivatalos alakban is el
juttatta hozzá.
Milyen volt ez a fizetés, pontosan nem tudjuk, csak sejtenünk le
het, mert ez az első konvenció nem maradt fenn. Ellenben fenmaradt
az 1651 nov. 1-én kezdődő, némileg fölemelt fizetés jegyzéke. E konventióváltoztatás, fizetés okát nem nehéz kitalálnunk. Comenius 1651
október havában meglehetős elégedetlen, sőt elkeseredett hangúlatban
volt: a 7 osztályú Schola pansophíca felállítása helyett be kellett érnie
a Schola latina triclassis felállításával. Drabikkal való összeköttetését
a patakiak rossz szemmel nézték, ez irányú terveit elgáncsolni töre
kedtek, a Rákóczy Zs. menyegzőjéhez fűzött vérmes reményei a hazá
ját és vallását elnyomó osztrák ház elleni nemzetközi szövetkezést il
letőleg meghiúsultak, tankönyveinek kinyomatása — a nyomda nehéz
kes munkája miatt — lassan haladt előre, ő maga betegeskedett: mind
ezen okok folytán bejelentette bizonyára itt Patakon is, s a lesznai szénioroknak is megírta, hogy ő el akar innen menni, küldjenek visszahívó
levelet a fejedelemasszonynak. De a lesznai széniorok, mint nov. 13-án
kelt válaszukból kitetszik, erre nem vállalkoztak, hanem rábízták Comeniusra, hogy maradjon vagy visszatérjen. Nagyon könnyen megért
hető, hogy sem a herceg, sem Lórántfy Zs. nem akart a Comenius el
távozásába beleegyezni, mikor még alighogy megkezdette reformmunká
latait, s őt fizetése megjavításával is igyekeztek maradásra bírni. Co
menius, látva a széniorok vonakodását, már előbb megkapva fizetése
fölemelését, közben bizonyára könyvei nyomtatásának előhaladásáról is
meggyőződve s végűi talán Drabiktól is maradásra intve, — továbbra
is Patakon maradt.
Ez a konvenció, melyet a „Lórántfy Zsuzsánna uradalmi és ud
vartartási könyve az 1652-ik évre“ nyomán, Szilágyi Sándor már ez
előtt 59 évvel közölt Lórántfy Zsuzsánna életrajzának (1872) az o k 
mánytárában, a 77. lapon e címen: „Conventionales.. . ex Clementi
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Mandato Celsissimae Principissae in Anno 1652. Conscripti“, a követ
kezőleg hangzik:
„Conventio:
Clarisssimi ac Reverendi Joannis Amos Comenii cujus Annus incipit die 1. Novembris A. 1651.
Paratae Pecuniae floreni . . . . . .
. 600
Tritici Cassov. C u b u lí........................................ 60
Pro vestibus f l o r e n i .........................................40
Vasa v i n i ......................................................
15
P o r c i ...........................................................
6
A g n i................................................................
15
Mellis J u s ta e ........................................................ 15
Butyri J u s ta e ........................................................25
Písonum C ubuli............................................
2
1
Lentis C u b u lu s ............................................
Milii Teríti C u b u l u s ..................................
1
Olerum Vasa ..................................................
2
Lignórum C u r r u s ..............................................25
Quod si mensa publica Deo opitulante erigatur, Duodecim Adolescentes e gentis nostrae fidis Christo reliquiis inter alumnos nostros
sustentari admittimus."
Magyarúl:
„A nagyhírű és tisztelendő Comenius János Ámos fizetése, mely
1651 nov. 1-ével kezdődik:
Készpénz 600 forint; búza 60 kassai köböl; ruhára 40 forint! 15
hordó bor; 6 sertés: 15 bárány; 15 itce méz; 25 itce vaj; 2 köböl
borsó; 1 köböl lencse; 1 köböl hántott köles; 2 hordó zöldség (ká
poszta); 25 szekér tűzifa.
Ha Isten segítségével köztartás létesül, többi alumnusaink közé
e Krisztus iránt hű nemzetből 12 ifjú eltartását felvállaljuk."
Szilágyi S. számítása szerint Comenius fizetése, a legalacsonyabb
mértékű felszámítással, 940 forint akkori, 6000 forint 60 év előtti pénz
nek felelt meg, vagyis több volt, mint amennyit ma egy egyetemi ta
nár kap. Ennél nagyobb fizetést, a közlött konvenciók összehasonlí
tása szerint, az összes tanárok, lelkészek, udvari tisztviselők között,
csak Klobusizki A. jószágigazgató kapott.
Ehhez a fizetéshez hozzá kell még számitanunk a Comenius Pa
takon nyomott tankönyvei után járó tiszteletdíjat, ami valószínűleg mindenik mű után pár száz tiszteletpéldányból állott, amelyeket ő — va
lamely megbízott ifjú közvetítésével — a diákoknak eladott. Ilyen
megbízottja lehetett Veresegyházi János, aki 1654-ben, midőn Come
nius Patakról eltávozott, tankönyvei után még 150 forintot, a saját ki
adásában kinyomtatott könyvekért (talán a Fortius Redivivus-ért és a
Praecepta Morum-ért) pedig 300 magyar forinttal tartozott neki, mely
összegeket Comenius, 1654 jún. 22-én Puchában kelt iratában, sógora
és veje (Efronius és Molitos) részére engedett át.
Érdekes, hogy ezt a konvenciót, mit sem tudva a Szilágyi S. köz-
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léséről, a Comeníus élete és művei kutatásának szentelt cseh Évkönyv:
az Archiv pro badani zivote a spisech J. A. Komenského IX. kötete
1926-ban (44—45. 1.) meglehetős sok sajtó hibával terhelten, amelyek
a szöveg értelmét nem egyszer egészen elferdítik (pl. in Anno 1652
helyett in Anno 1625, Tritici h. Triciti, Teniti h. Ceniti áll) újra leközli.
Dr. H. Schőnebaum lipcsei professzor 1930 őszén megjelent, Comenius bei den Rákóczy in Sárospatak című, a Com. pataki életét és
működését tárgyaló dolgozatában, melyben részletesen ismerteti Com.
pataki életét és viselt dolgait, bár okvetlenül ismernie kellett az Archiv
IX. kötetének a konvencióról szóló közlését, hiszen az 56. lapon idézi
is az Archiv-ot, — egy szóval sem emlékezik meg a Com. pataki fi
zetéséről, mintha attól tartott volna, hogy ez a megemlékezés abba a
sötét és sivár képbe, melyet ama viszonyokról rajzol, amelyek közt,
Com. Patakon élt, egy derűsebb sugárt talál belopni!
Rácz Lajos.

Református iskola Kolozsvárott 1608 előtt
és egyik tanáráról valami.
Hogy Dávid Ferencnek és azután Heltai Gáspárnak unitáriussá
tétele után még mindig maradtak Kolozsvárit a reformáció helvét irá
nyához ragaszkodók, az a dolog természetéből folyt. Nem mindenkinek
találkozhatott tetszésével az annyira rövid időközönként bekövetkezett
új meg új vallásváltoztatás, és nem is mindenki tarthatta kötelességében
állónak, hogy személyes meggyőződés nélkül haladjon a többséggel
akárhova. Aminthogy úgy is történt. Az oda később telepített jezsuiták nem
egyszer tettek leveleikben említést az ottani helvét irányúakról, még
pedig mint nem is valami csekély számmal levőkről.1 Sokak lelki vágya
kozásának kielégítésén munkált tehát az országgyűlés, ha majdnem egyr
félszázad elteltével is, midőn a Báthory Gábor fejedelemségének mind
járt elején, 1608. szeptemberében kimondotta, hogy szabad legyen
Kolozsvárra református papot behozatni.
Eszerint ezt megelőzőleg nem volt Kolozsvárit református lelkész.
És nem tartható helytelennek ebből folyó következtetésük azoknak, kik
a lelkészi hivatalnak és így a rendszeres (anya) egyháznak a szervezésével
teszik egy időre a kolozsvári reformátusok eleminél magasabbrendű
iskolájának is a létrejöttét. Csakhogy a valóság egvszer-másszor agyon
cáfolja a logikát. így vagyunk a kolozsvári református iskola dolgával
is. Még Pokoly József „Az erdélyi református egyház történeté “-ben3
minden kételkedés nélkül arra az álláspontra helyezkedik, amit — mint12
1 Veress Endre : Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából.
I. k. 96. és 182. 1.
2 II. k. 65. 1. IV. k. 272., 275.. 312. 1.
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mondám — logikai szempontból nem lehet hibásnak tartani. De már
ővele egyidejűleg Török István „A kolozsvári ev. ref. collegium történeté“-ben' azt állítja, hogy a reformátusok iskolája megmaradt az antitrinitarismus elhatalmasodása után is. Ám erre nézve „másnemű adatok
hiányában“ csupán egyetlenegy bizonyítékot hoz fel, jóllehet akkor már
több is ismeretes volt, melyek közül a Pokoly művében alkalmilag
előfordultakra röviden utaltam is e könyvről Írott ismertetésemben/
Érdekes azonban, hogy a Töröktől említett egyetlen adat szerintem
éppen nem bizonyság a szóbanforgó iskola létezése mellett, noha más
felől a belőle kivont tényt nagyjában én is igaznak vallom. Gyulai
Pálnak ugyanis 1592-ben kelt végrendelete a kolozsvári és marosvásár
helyi iskolák növendékei részére alapítványt hagyván, ezek az iskolák
Török szerint csak a reformátusokéi lehettek. Igen ám, de az alapít
vány kezelésébe Gyulai bizonyos esetre belészólást engedett a helybeli
plébánosoknak is.* Már pedig Kolozsvárit akkor kétségen kívül unitárius
volt a plébános. Viszont Marosvásárhelytt nemcsak a reformátusok,
hanem az unitáriusok is tartottak fenn iskolát. így tehát, minthogy
minden közelebbi megjelölés nélkül említi Gyulai az iskolákat, inkább
még az unitáriusokéi javára szólónak tekinthető a rendelkezése, leg
alább is Kolozsvárt iŰetőleg. Annál is inkább, mivel Gyulai Pál még
huszonnégy évvel azelőtt gyulafehérvári egyik rector korában az antitrinitarius párton vett részt a gyulafehérvári második hitvitán s azután
is szerepelt párszor az antitrinitarius mozgalmakkal kapcsolatban. Igaz
ugyan, hogy mindezeknél később még átállhatott volna a reformátu
sokhoz, erről azonban mitsem tudunk.
Még kevésbbé szól a kolozsvári ref. iskola ekkori létezése mellett
Fraknói Vilmosnak az az állítása, hogy 1590 táján ebben működött
volna Félegyházi István, mivel ez az állítás nem egyeben alapszik,
mint a Bartholomaeides J. L. „Memoriae Ungarorum.. . i n. . . universitate Vitebergensi" c. műve Félegyháziról szóló tévedésének magáévá
tevésén, megtoldva még a lapszám hibás megjelölésével is.4
Mindamellett — mint mondám — kétségtelennek tekintem, hogy
esetleg pár évi megszakítás közbevetésével, de azután okvetlen tar
tottak fenn Kolozsvárit iskolát a reformátusok részére akkor is, mikor
ott az antitrinítarismus volt az uralkodó vallási irány. Arról, hogy
Károlyi Péternek 1567-ben kolozsvári rectorságából Nagyváradra ha
sonló állásra távozta után automatikusan unitáriussá vált-e az addig
általa vezetett iskola, s külön rectort alkalmaztak-e a reformátusság
részére, avagy még mindig reformátusokkal töltötték be egyideig a régi
iskola igazgatói hivatalát: az adatok nem nyújtanak felvilágosítást.
Ennélfogva nem állapítható meg, hogy Félegyházi Tamás, aki 1568-ban
kezdődő debreceni rectorságáról eltávozva, az 1570—71. tanévben
, I. k. 11. 1.
2 Századok 1907. 648—68. 1. és Zoványi: Kisebb dolgozatok 223—44. 1.
3 Történelmi Tár 1900. 146 —7. 1. és Századok 1906. 909. 1.
4 A hazai és külföldi iskolázás a 16. században. 114 1. Ezt ugyan a 191.
lapon őmaga kijavítja, ekkor már a lapszámot is helyesen idézve.
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Kolozsvártt töltött be rectori állást és innen ezután visszament Debre
cenbe előbbi hivatalába, a régi iskolában működött-e, vagy pedig már
a külön szervezett ref. iskolában ?
Lehetséges ugyanis, hogy ez az önálló alapítás, illetőleg külön
válás csak valamivel később következett be, talán annak példájára,
vagy azzal karöltve, hogy a nemzetiségi megoszlás is hozott létre a
kolozsvári iskolában külön tagozatot a szászokra való tekintettel. Noha
másfelől az is igaz, hogy ennek megfelelően lelkészek is külön voltak
a szászok részére, annyira, hogy a plébánosnak egyenesen váltakozva
kellett szásznak vagy magyarnak lennie. De ugyanezt az eljárást kellett
volna követni a rectori hivatalra nézve is. Mert így rendelte el 1568ban a fejedelmi tábla, arról is intézkedvén egyúttal, hogy szász rector
mellett magyar lector, magyar rector mellett szász lector legyen.1 Ez
természetesen egységes iskolát tételez fel, ami akkor meg is volt még.
Azonban több adat mutat arra, hogy ez az intézkedés, amely pedig a
két nemzet egymás iránti állandó féltékenysége miatt múlhatatlanul
szorosan keresztülvitetett volna, mihamar helyet adott egy másiknak,
olyannak, melynél fogva szász rector utódául újból csak szász követ
kezett és szász rector idejében szász lector nyert alkalmazást. Ebből
folyólag magyar rectorral egyidejűén is okvetlen volt magyar lector, ha
névszerínt nem is tudunk ilyenre teljes bizonyossággal rámutatni. Annál
inkább módunkban van előbbi állításaink igazolása. így 1585. áprilisában
szász elődnek, Píntzovita Mátyásnak az utódául Neozitus Pétert tették rectornak s mellé Francke Keresztélyt lectornak,12 akik közül egyik sem volt
magyar. Azután meg a Neozitus helyébe ismét csak szász következett a
Leschkirchi (= Újegyházi) Femmiger János személyében, aki azonban már
1586-ban meghalt,3 de mellette is lectorkodott Francke (még 1590-ben
is más mellett). Arra nemkülönben vannak adataink, hogy szász rector
ral egyidőben magyar rector is volt. Az említett Píntzovita 1579-től
1585-ig visel'e tisztét,4 míg ezalatt 1578-tól 1580-ig a költő Bogáthi
Fazekas Miklós, 1581-ben Kolozsvári Bálint szintén rector volt ott.
Mindezeknél fogva tényül kell elfogadnunk, hogy ha egységes maradt
is az antitrinitarius iskola,5 de két tagozatra volt oszolva.
Ám ha nem is a szász-magyar analógia szerint, de mégis kény
telen volt a város iskolát alapítani a reformátusoknak, minthogy Bá
thory István fejedelem 1571-ben kezdődő uralkodásának már a kezdetén
eltiltotta az antitrinitarius iskolákat attól, hogy más vallású növendé
keket felvehessenek. Hogy mikor nyílt meg, esetleg ezután, a már
1 Pokoly : i. m. I. k. 217. I.
2 Veress Endre: i. m. II. k. 103. 1.
8 Szilvési János : Epicedion de morte Joannis Femmigeri Leskircheri rectoris
scholae Cladiopolitanae. Kolozsvár, 1586.
4 Kér. Magvető 1916. 177. 1., hol azonban csak annálfogva fordul elő Szentmargitai János az 1586—7. tanévről is rectornak, mivel Enyedi Györgynek erre idé
zett későbbi nyilatkozatát félreértette a cikk szerzője. Enyedi ugyanis nem az emlí
tett évi, hanem a nyilatkozata elhangzásával egykorú állapotra utalt.
5 Az egységesség mellett szól a Régi Magyar Könyvtár II. k. 294. sz. a. leírt
könyv, amely szerint mindkét nemzetbeliek az egy „kollégium“ növendékei voltak.
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csak ennélfogva is léteznie kellő református iskola, arról nincs adatunk,
de ha nem működött volt megszakítás nélkül, az évtized közepe tájánál
tovább semmiképpen nem halaszthatták újra megnyitását. Ez nem is
ütközhetett nehézségekbe, hiszen Kolozsvárnak már a reformációt meg
előző időben is két iskolája volt.1 így aztán, míg az egyikben meg
csinálhatták az anyanyelv szerinti elkülönítést is, addig a másikat át
lehetett engedni a szintén tekintélyes számú felekezeti kisebbségnek.
Hogy pedig már 1578-ban több iskola volt Kolozsvárit, onnan is bizo
nyos, hogy a szász egyházkerület ez évi zsinata ekkor készített egy
házigazgatási szabályzatában elrendelte, hogy visszahivassanak a kolozs
vári „iskolákban“ közülök tanuló diákok.12 Minthogy tehát az egynél
több, tehát legalább két iskola közül egyik sem volt nekik megfelelő,
az antitrinitariuson kívüli másiknak a reformátusnak kellett lennie.
Mindezekből folyólag feltétlenül az önálló református iskolába
hívták meg 1596-ban igazgatónak Marosvásárhelyről a református Decsi
Csimor Jánost,3 ki azonban nem vállalkozott a neki felajánlott tisztre.
És nemkülönben az önálló református iskola igazgatójának kellett lennie
annak a Samarjai Mártonnak, aki 1607. február 17-én mint ilyen tartott
latinnyelvű oratiót a református Bocskay István fejedelemnek kolozs
vári gyászszertartásán.4
Ézen kívül még egynek a nevét ismerjük ez iskola igazgatói
közül: a Laskai Jánosét, még pedig korábbi időből. Mert hogy refor
mátus volt, az bizonyos onnan, hogy Kendi Sándorhoz 1580-ban intézett
levelei közül a fennmaradt kettő egyikében egy „nostrae fidei“ lelkész
ről szól, ami azt mutatja, hogy közös volt a vallásuk Kendivei. Hogy
pedig ez a kifejezés nem felségi többes akart lenni, abból tudható,
hogy éppen abban a mondatban, mely magában foglalja ezeket a
szavakat, egyébként harmadik személyben beszél önmagáról.5* Azt
viszont, hogy Kendi református volt, a köztudaton0 kívül több konkrét
adat teszi kétségenkívülivé. Arra nem építek sokat, csak éppen fel
hozom, hogy Kassai Zsigmond Dávid gyulafehérvári ref. tanár 1584-ben
egy csomó epitaphium között az ő fiáról is írt egyet.7 De az már
jelent valamit, hogy mikor a Báthory Zsigmond három gyámja (Kendi,
1 Kér. Magvető 1896. 291—3. 1. Kanyaró Ferenc egyiknek a Szentpéteren
(külváros, régebben önálló község) levőt gondolja, de én azt hiszem, hogy ez külön
jött számításba. Miután pedig u. o. egy füst alatt azt is megállapította Kanyaró,
hogy az óvári iskolán kívüli másik iskola 1565 tájáig a főtéren volt: ezután sem
tehették el onnan messze a helyette ilyenül használtat s így semmiesetre sem ad
hatott túlságos gondot a református iskola elhelyezése.
2 Teutsch Gy. D .: Urkundenbuch der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen.
II. k. 227. 1.
3 Magyar Prot. Egyhéztört. Monográfiák 1881. 142—4. 1. (Szabó Károly köz
leménye.) Decsi különben azután, hogy Tolnán és Debrecenben tanult, maga is volt
ez intézet növendéke 1587-ig.
4 Pokoly : i. m. II. k. 23. 1.
5 Történelmi Tár 1881. 489. 1.
0
Ennek adtak kifejezést a jezsuiták is, kik levelezésökben erről is említést
tesznek. Ez persze kevéssé hiteles bizonyság a hitelesekhez képest.
7 Régi Magyar Könyvtár II. k. 180. sz.
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Kovacsócy Farkas, Sombory László) Kassai Zsigmond Dávidnak a
közbenjárására 1585-ben tekintélyes adományban részeltette a már
akkor jórészben reformátusokból álló wittenbergi magyar coetust, Kendi
még külön is járult hozzá valamivel,1 nemcsak, hanem a szintén refor
mátus Laskói Csókás Péternek hasonlóképpen ő fedezte a külföldi ta
nulása költségeit. Ugyancsak ez a Laskói Csókás Péter 1584-ben neki
ajánlotta „Theorematum... refutatio“ c. a. a protestáns felfogás mellett
írt polémikus munkáját,12 mely ennélfogva minden bizonnyal az ő tete
mes anyagi támogatásával jelent meg, tanúságául annak, hogy nem más
valláson volt, mint a könyv írója. És éppenúgy ott volt azok sorában
is, akiknek 1585-ben Beregszászi Lőrinc Péter nagyváradi ref. lelkész
ajánlotta „Apologia pro ecclesiis reformatis. . c. könyvét,3 melynek
nyomtatási költségei fedezésében bizonyára szintén nem vett volna részt,
ha maga is nem ugyanazt a vallást követi, mint e polémikus könyv
szerzője.
Semmiképpen sem szorul tehát további bizonyításra, hogy Laskai
János Kolozsvárit református iskolának volt az igazgatója 1580-ban, és
pedig olyan fokúnak, melynek élére külföldön jártakat is állítgattak, ha
talán nem is állandóan, de legalább alkalom-adtán. Ezt az állást 1579.
november 8-ától töltötte be, miután a városi tanács már október 28-án
meghívta volt arra Nagybányáról.4 Vagyis ettől fogva egy darabig egy
szerre működött ott az antitrinitarius iskola magyar tagozatán hasonló
állásban alkalmazott imént említett Bogáthi Fazekas Miklós költővel.5*
Ám, miután ekképpen világosan áll előttünk, hogy 1608 előtt is
volt Kolozsvártt eleminél magasabbfokú ref. iskola, éppen Laskaival
kapcsolatban még föl kell vetnem egy kérdést, melyre eddig ismert
adatainkból nem bírok teljes határozottsággal végleges választ adni, de
talán nem fog tévesnek bizonyulni az a gyanításom, hogy ez a Laskai
János egy személy azzal, akinek eddig debreceni rectori működéséről
tudtunk, még pedig az ilyfajta állásban akkortájt szokatlanul hosszú
ideig, t. i. 1577-től 1596-ig tartóról. Már ez maga gyanút képes kelteni
az állítás igaz voltával szemben s bár Bőd Péter isG egykorú kútfőre,
Szamosközi Sándornak egy „elégiájára“ hivatkozva azt mondja, hogv
még 1589-ben ezt az állást töltötte be a debreceni Laskai, éppen egy
korú bizonyság alapján kényszerítve vagyok ezt tévedésnek vagy félre;
értésnek minősítni részéről. Mert először is 1589-i ilyen című versében'
nem emlékszik meg róla Szamosközi s talán egy 1587-i versével té
vesztette össze Bőd; másodszor pedig ebben a Gyulai Búzás Mátyás
Wittenbergből hazajöttekor kiadott 1587-i versében8 a Laskaíra való
1 Iskolatörténeti Adattár II. k. 39. 1.
2 Régi Magyar Könyvtár III. k. 729. sz.
3 U. o. II. k. 189. sz.
4 Kér. Magvető 1879. 114. 1.
5 Protestáns Szemle 1898. 445. 1. (Pokoly József közleménye.)
0 História hungarorum ecclesiastica. III. k. 415. 1.
’ Régi Magyar Könyvtár 111. k. 797. sz. Egyetlen példánya a marosvásárhelyi
kollégium könyvtárában.!
8 U. o. 770. sz. Egyetlen példánya szintén ott.
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utalás tekintetében tévesnek kell nyilvánítnom úgy Bodnak, mint Koncz
Józsefnek a Bódétól elütő, de ugyancsak helytelen úton járó véleke
dését. Konez ugyanis azt olvasta ki belőle,1 hogy Szamosközi üdvöz
letét küldé a két debreceni lelkésznek, névszerint Gönci Györgynek és
Laskai Jánosnak. Ez ellenében megállapíthatom, hogy a szóbanforgó
versben nem is feltétlenül mint lelkészről és nem is Laskai Jánosról van
szó, hanem a verssel megtiszteltnek földijéről, Gyulai Jánosról (Johannes
patriae gloria prima tuae), aki Debrecenben tanára volt a vers írójának,
így tehát ez a Laskai ekkori működésére vonatkozólag sem pro, sem
contra nem bizonyíték. Ellenben azt, hogy debreceni tanári működése
nem nyúlt ki 1589-ig, kétségtelenül bizonyítja Miskolci Csulyak István
részletes és minden ponton megbízható önéletrajza,12 mely megírja,
hogy 1589-ben Debrecenben papok voltak: Gönci Fabricius György és
Pesti Gáspár, rectorok pedig Debreceni Csorba István és Tolnai
(Szabó) János.3
Hitelesen megcáfoltatván ilyen módon a Laskai oly hosszas tanár
kodása felőli balvélemény, erről az oldalról semmi akadálya annak a
feltevésnek, hogy debreceni rectorkodásának a bizonyos évét, az
1576-7. tanévet4 követőleg nemsokára elhagyta ezt az állását. És pedig
ekkor még nem is közvetlenül Kolozsvárra ment, hanem előbb Nagy
bányára az 1577 és 1579 közé bezárólag eső három év folyamán vala
mikor. Minthogy 1580 tavaszán azt írta magáról, hogy ötödik éve „tűri
az iskolai port“, 1575-ben kezdődőnek vehetjük debreceni tanárságát,
ami egészen iól összeillik azzal, hogy 1574 őszén iratkozott be a witten
bergi egyetemre. Nem lehetetlen ugyan, hogy már Wittenbergbe mene
tele előtt is folytatott valahol iskolai működést s ebben az esetben két
évet is eltölthetett külföldön. De ez mitsem változtat az általam ezúttal
még nem teljes bizonyosság, hanem csupán erős valószínűség gyanánt
állított felvételen, mert hiszen az öt év így is, úgy is kijöhet 1580-ig,
másfelől pedig semmi sincs, ami e sejtelmem ellen szólana. Kolozsvári
rectorságából vagy netalán valami más, ezutáni állásából ment aztán
„fejérvári káptalan"-nak, azaz a megszűnt gyulafehérvári katolikus
káptalan hiteleshelyi tisztét végző hivatalnokok, ú. n. requisitorok egyi
1 Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 247. 1. („A wittenbergi akadémián a
16. században tanult magyar ifjak latin versei, mint forrásművek és pótlékok a
Magyar Athenashoz.“)
2 Magyar Prot. Egyháztört. Adattár 1927. 124. 1.
3 Szenei Molnár Albert (Naplója 6. I.) egyedül Csorba Istvánt említi 1588
nyaráról rectorul, és a debreceni diákok anyakönyve ugyancsak 1588-ról szintén
csupán őt nevezi meg ilyenül (Iskolatörténeti Adattár II. k. 96. 1.), ami már való
színűvé teszi, hogy ez évben tényleg egymaga volt ebben az állásban. Viszont az,
hogy Gallince Jakab (Prónay—Stromp : Magyar ev. egyháztörténeti emlékek 111. 1.)
is, még pedig 1589-re feltétlenül kiterjedően, csak őt mondja rectornak, onnan ered
het, hogy kizárólag a vele foglalkozót szándékozott megnevezni.
4 A Gönci Fabricius György „De discipline ecclesiastica“ c. Wittenbergben
1577-ben megjelent kiadványa mellé írt hosszú üdvözlő versének a bevezetéséből
ki lehet venni, hogy Göncinek püspökké választatása, vagyis az ugyanazon évi
február 6-a után nemsokára keletkezett az.
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kének. 1587. május 1-én már ebben a hivatalban volt,1 s 1589-ben
hasonlóképpen. Ekkor Verbőczynek a magyar fordításán dolgozott.1
2
Ugyanő volt aztán az a Laskai János is, aki 1599. október 28-án a
Nagyszebennél vívott csatában elesett,3 mert hogy a háborúnak ez az
áldozata a hajdani kolozsvári rectorral azonos volt, azt egyidejű fel
jegyzés4 állapítja meg.
Az a körülmény, hogy Aesopusszal foglalkozó fordított művének
1592. évi mindkét rendbeli kiadása „debreceni mesternek“ mondja a
címlapján, nem származhatott egyébből, mint abból, hogy ezek egy
szerű utánnyomásai voltak az eredeti kiadásnak, mely ennélfogva 1577
körül jelenhetett volt meg. Akkortájban tehát, mikor a Gemma Frisius
neve alatt kiadott Arithmetikának minden valószínűség szerint szintén
általa végzett kidolgozásából napvilágot látott az első kiadás, pontosan
1577-ben.5
Mondani sem kell, hogy ha az előadottaknak kiindulási pontjául
szolgáló feltevésemet ezentúl napfényre kerülő adatok minden kétségen
kívül helyeznék, ezzel végképpen elesnék a vele összeférhetetlen ama
régebbi állítás, amit már e nélkül is „nem bizonyosnak“ gondolt S.
Szabó József,6 hogy t. i. a debreceni Laskaiból lett volna az 1613-tól
1629-ig baranyai püspökséget viselt veresmartí lelkész. Ám addig is
magától elesik más két, ezzel összeköttetésbe hozott állítás.
Egyik az, hogy a püspök Laskai annak a Laskainak lett volna a
fia, aki Sztárait követte a laskóí papságban.7 Hogy ez tévedés, az
nyilvánvaló Pathaí P. Sámuel későbbi alsódunamelléki püspöknek Szi
lágyi Benjámin Istvánhoz 1647. szeptember 10-én intézett kiváló törté
neti becsű leveléből, melyből kitűnik, hogy ő személyesen ismert egy
felől „egy bizonyos Laskai János atyát“ is, akit évről-évre vendégül
látott magánál és akinek az apja Sztárainak laskóí utóda volt, és ugyan
csak ismerte másfelől, ettől megkülönböztetve a püspök Laskai Jánost
is, akinek ő „veresmartí iskolájában iskolaigazgató“ volt valaha.8
A másik téves állítás, mely kizárólag Földváry Lászlónak terheli
a számláját, az, hogy ez a Sztárai helyébe lépő Laskai 1556-ban Frank
furtból levelet írt volna Melanchthonhoz. Mese az egész, mert az illető
levélíró egyáltalában nem egy magyar Laskai János, hanem a nagy
nevű lengyel reformátor, az akkor bujdosásban levő Lasco János volt.n
Sztárainak Laskón az a Laskai Cruciger István lehetett az utódja,
aki Károlyi Gáspárral egy napon, 1556. március 11-én iratkozott be a
wittenbergi egyetemre. Ennek azonban a Debrecenben működött Laskai
1 Történelmi Tár 1891. 132. I.
2 Régi Magyar Könyvtár. 11. k. 337. sz.
3 Történelmi Tár 1893. 121. 1.
4 U. o. 1881. 489. 1.
5 Régi Magyar Könyvtár 1. k. 123. sz.
6 A debreceni ref. kollégium ta n á ra i. . . 18. 1.
7 Földváry László: Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történe
téhez. I. k. 52. 1.
8 Lampe —Ember: História ecclesiae ref. in H ungária... 665. és 666. 1.
s Bindseil: Melanchthonis epistolae. 1874.
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János bizonyára még akkor sem volt fia, ha történetesen egy személy
volna a baranyai püspökségre jutottal, mert ez meg 1574-ben ment
Wittenbergbe. Ez is Pathai P. Sámuelnek bizonyítja tehát az igazát,
ennek az eddig éppen csak meg-megemlített, de érdeme szerint még
nem méltányolt korai egyháztörténetírónknak, aki még a kútfőkritika
mezején is megszívlelendő leckét adott még némelyik legújabbkori ú. n.
„egyháztörténészünknek“ is. Teljes egészében fennmaradt s imént emlí
tett levelében1 ugyanis már tudatosan határozott megkülönböztetést tesz
Bálint baranyai püspöknek a tollából való.

az elődöktől öröklött hagyományos állítások és a komoly kutatás útján
megismert tények között.12
Dr. Zoványi Jenő.

Hogyan reformálnám én a középiskolát?*
Most jutott kezembe a Protestáns Tanügyi Szemle 1930. decem
beri száma, amelyben — a fenti címen — hét lapon keresztül elmél
kedik Papp Zoltán, a pápai ref. gimnázium tanára.
Az egész lélekkel végzett polgáriiskolai nevelő munkát érte ebben
a cikkben súlyos támadás és főként ez teszi kötelességemmé, hogy ez
ellen, a legszentebb célokért küzdve-küzdő polgáriiskolai tanárok ezrei
nek a nevében is, a legteljesebb elégtételt várva, tiltakozzam!
Papp Zoltán a reformtervezetében, a középiskolát alsó (I—IV. o.)
és felső tagozatra (V—Vili. o.) osztja. Talán mondanom is felesleges,
hogy csak az alsó tagozat tervére teszem meg az észrevételeimet, mert
közvetlenül csupán a 10—14 éves gyermekkor iskolája érdekel.
Cikkének elején régi, tehát nem egészen egyéni óhajtást szögez
le : vissza kell térni az egységes középiskolához!
„A kor igényeinek megfelelő“ középiskolát akar, ami alatt nyil
ván a gyakorlati életre nevelő iskolát ért.
A továbbiakban így í r : Az alsó tagozat: I —IV. osztályból álló
algimnázium, magában is befejezett, kerek egészet alkotna. Ez felállít
ható volna a kisebb városokban és nagyobb községekben is a teljesen
értéktelen (így!) és semmire nem képesítő polgári iskolák helyett!“
A tisztelt tanár úr — jól értsük meg — „teljesen értéktelen“-nek
tartja a polgáriiskolát, Aki ilyen merész ítéleteket bátor a nagy nyil
vánosság előtt hangoztatni, érveinek ereje mellett bizonyára lesz bátor
sága ahhoz is, hogy elénk álljon és ugyanolyan bátorsággal megértesse
velünk, hogy miért is értéktelen tehát a polgáriiskola munkája ?!
Bizonyára megtalálja a módját annak, hogy megadja nekünk a
legteljesebb elégtételt.
1 Lampe—Em ber: i. m. 661—73. 1. Ebből nem egészen két lapnyi Halasi
2 U. o. 664 1.
* Hozzászólás Papp Zoltánnak a Prot. Tanügyi Szemle 1930. decemberi szá
mában közzétett reformtervéhez.
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Amint aztán tovább olvasom Papp Zoltán elmélkedését, azt látom,
hogy az imént úgy lebunkózottt polgáriiskola jelenlegi anyagát kívánja
tanítani a Papp-féle középiskola alsó tagozatában! Kár, hogy csak
néhány tárgyat em lít: a magyar, történet, természetrajz anyagát, de

mintha csak a polgáriiskola tantervéből irta volna ki.
így aztán már nem nehéz megállapítanom, hogy Papp Zoltán az
előbb említett súlyos ítéletet meggondolatlanul mondta ki anélkül, hogy
a polgáriiskolát akár szervezetében, akár munkájában és céljában ismerné !
Óratervet is közöl és hangsúlyozza, hogy az alsó tagozatnak
magában is befejezett egészet kell alkotnia. Az óraterve pedig — az
alsó tagozatban ez
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A fentebb említett néhány tantárgy anyagán kívül nem tudjuk,
hogy az óratervben feltüntetett tárgyakból mely anyagot kívánja fel
venni, de aki az óratervet csak egy kis figyelemmel is átnézi, mindjárt
látja, hogy az egyáltalán nem felel meg a „kor igényeinek" és éppen
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azt nem ad, amit tervezője hangsúlyozottan kíván: befejezett, kerek
egészet!
A kor igénye kétségkívül az, hogy oly ismereteket adjunk az
ifjúságnak, amelyeknek mindegyike haszonértékként raktározódik el
benne. Más szóval: praktikus tudást kell adnunk, amit valláserkölcsi

alapra fektetünk!
A középfokú iskola IV. osztálya után a legtöbb ifjú az életbe
lép. Igen helyesen mondja tehát Papp Zoltán, hogy ezeknek az ifjak
nak az ismeretek kerek egészét kell magukkal vínniök. Már most
— kérdezem — akár az ipari, vagy kereskedelmi, akár a mezőgaz
dasági életpályák bármelyik ágánál helyezkedik is el, nem is említve
az irodai szolgálatot, nincs-e szüksége a könyvvitel és levelezés isme
reteire, vagy nem kell-e minden intelligens iparosnak, kereskedőnek,
mezőgazdának stb. ismernie az emberi szervezet lényegesebb alkotóit,
az egészséges életmódot, a veszélyeket, amelyek lépten-nyomon érhetik
az embert és az ellenük való védekezést stb. ? De nem nőhet ma már
fel anélkül sem az ifjú, hogy a közgazdasági és jogi élet jelenségeit, a
mindennapi életben előforduló eseteit meg ne ismerje. Aztán — hogy
többet ne is említsek — feltétlenül szüksége van az ifjúnak egy kis
mezőgazdasági, kertgazdasági, állattenyésztési stb. ismeretre is, ame
lyek mindegyikének ismeretét megkívánja tőle maga az élet. Hiányzik
tehát az óratervből a könyvvitel és levelezés, a közgazdaságtan- és
jogi ismeretek, az egészségtan, mezőgazdaságtan, de nincs kétségem
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aziránt, hogy mindezek rendszeres tanításának szükségét Papp Zoltán
is helyesnek véli és tervéből talán azért maradt ki, mert nem gondolt
reá. De lám, mindezeket az „értéktelen“ polgáriiskola, a gyakorlati
élet iskolája, rendszeresen, a lehetőségszerinti óraszámban tanítja!
Nem érthető tehát Papp Zoltán ellenszenve a polgáriiskolák iránt,
s ha fáradságot vesz magának és behatóan foglalkozik a polgáriiskola
munkájával, szinte már hallom is, hogv így kiált fel: ez az én iskolám !
Merem mondani, hogy Papp Zoltán olyannak kívánja a közép
iskola alsó tagozatát: amilyen a polgáriiskola, de azzal a különbséggel,
hogy Csengery, Eötvös és Klebelsberg polgáriiskolája sokkal tökélete
sebb, mint Papp Zoltán elképzelt középiskolájának alsó tagozata !
Mint fentebb említettem, a polgáriiskola anyagát kívánja taníttatni
(a latint nem számítva) azokból a tantárgyakból, amelyek ma is tárgyai
a középiskolának. Már most, ha a közölt óratervből hiányoznak a
„teljesen értéktelen“ polgáriiskola tantárgyait képező, általam felsorolt
stúdiumok, amelyek nélkül kerek egész nem lehet a középiskola alsó
tagozata sem, akkor igazán nem nehéz megállapítani, hogy mily értékű
a Papp Zoltán középiskolája.
Felemlíti azt is. hogy a polgáriiskola semmire nem képesít, de ő
sem mondja, hogy mire képesítene a tervezett középiskola alsó tago
zata. Az is igaz, hogy Írott törvény szerint, vagy a szokásjog alapján,
a polgáriiskola IV. osztályából csupán oda mehet az ifjú, ahová a
középiskola IV. osztályából, de a tapasztalat azt igazolja — a közép
iskola külön célú, értékes munkájának elismerése mellett — hogy a
polgáriiskola mégis többre, — a gyakorlati életre ad egy kis képesítést!
Lehetne még több észrevételem az egész reformtervre, de én nem
akarok középiskolát reformálni, — az nem az én mezőm. Most is csak
azért szóltam hozzá, mert Papp Zoltán megsemmisítené azt az érték
telennek minősített iskolát, amelyet más néven, de kevésbé szerencsés
elgondolással szeretne feltámasztani.
(Kunhegyes)
Gombos István
áll. polgáriisk. igazgató.

Hazai és külföldi irodalom.
1. Montessori Mária: Módszerem kézikönyve. Ford. BurchardBélaváry Erzsébet. Előszóval ellátta Kenyeres E. Budapest, 1930. 59
-j- XIX lap. Kisdednevelés kiadása. Ára 4 P.
2. Kiss J ó zsef: Montessori Mária nevelési rendszere. Buda
pest, 1930. 102 lap. Ára 4 P.
Ez a két érdemes munka szerencsésen kiegészíti egymást. Az
elsőben magát a nagy olasz orvospedagógust halljuk, még p. talán leg
jellemzőbb munkája : „A tudományos pedagógia módszerének alkalma
zása a kisdednevelésre a kisdedek Házaiban“ c. nagy könyv kivona
tának fordítása révén. A kivonat elején megismerkedünk Montessori
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Mária vezető gondolatával, hogy a nevelés legelső gyakorlati problé
mája a gyermeknek megfelelő környezet berendezése. A környezetben
pedig legfontosabbak azok az eszközök, melyekkel a gyermek rend
szeresen gyakorolja érzékszerveit és értelmét. Következik az eszközök
leírása, majd módszertani utasítások azok használatára, végül utasítások
az írás, olvasás és számolás tanítására, melyre Montessori Mária saját
módszert hozott be. Nagyon helyes, hogy a jeles fordító, aki különben
1926-ban Montessori Mária óvodát, maid ilynemű iskolát is nyitott, a
saját iskolájában készült fényképfelvételekkel látta el a könyvet, melyet
azonkívül Montessori képe is díszít. És hála illesse a kiadószerkesztőt,
Kenyeres E.-t is, hogy végre a kiváló olasz pedagógust is megszólal
tatta, de gondos, talpraesett bevezetéséért is, melyben beállítja a mo
dern pedagógiai reformtörekvések közé és Magyarországra tett hatását
is ismerteti. Aki Montessori kivonatát figyelmesen végig olvasta, bizo
nyára többet is szeretne tudni e nagyasszonyról. (Született 1870-ben.)
— E várakozását mindenben kielégíti Kiss József kitűnő könyve. Kiss
ma Magyarországon a Montessori rendszer legjobb ismerője, aki sze
mélyesen is ismeri a nagy pedagógiai reformert, a múlt évben félévig
tanfolyamának hallgatója volt és munkáit is mind áttanulmányozta.
Műve mindenre kiterjeszkedik: Montessori életére, munkáira; majd
pedagógiai gondolatait ismerteti: a felnőtt és gyermek viszonyáról, a
környezetről, a szabadságról; ismerteti az erkölcsi és vallásos nevelést.
Szól továbbá a módszerről, a Montessori iskolák elterjedéséről, ízelítőt
ad Montessori gondolataiból és végre összefoglalólag jellemzi és bírálja.
Megállapítja, hogy Montessori nevelési eszméinek hiányzik a filozófiai
alapja, de ennek az az oka, hogy pedagógiai eszméje nem kész filozó
fiai rendszer alkalmazása, hanem a gyakorlat alapján megállapított gon
dolatok összefoglalása. Mint iskola, Montessori nevelési gondolatainak
gyakorlati megvalósítása teljesen megfelel és a gyermek egészségesebb
iesti és lelki fejlődését eredményezi. Szerző — nagyon helyesen —
kartársaival és előadóival is összehasonlítja az olasz pedagógus nőt.
Nem ártott volna rövid párhuzam a svéd Ellen Key-ve 1 (f 1926), kit
a szerző az 52. lapon futólag megemlít. Mi úgy látjuk, hogy Montes
sori életműve maradandóbb lesz, mint Key-é, mert míg ez utóbbi csak
általános elveket hangoztatott, addig Montessori gyakorlati reformokat
valósított meg, új módszert hozott be a kisded és elemi iskolai taní
tásba. Érdekes különbség még, hogy míg Ellen Key radikális monista
volt, addig Montessori pozitív-vallásos alapon áll.
Szelényi Ödön.
Imre Sándor: Egyetemi nevelés. 1930. (Különnyomat a Buda
pesti Szemléből.)
Az egyetem kérdéseiről újabban, mióta a négy egyetem proble
matikája odaállította a közérdeklődés elé, sok figyelemre méltó tanul
mány jelent meg, a legkülönbözőbb szempontokból: tudománypolitikai
szempontból, az egyetem korszerű reformjai szempontjából, melyeket
főleg az elméleti és gyakorlati oktatás egyeztetésének érdeke sugallt és
amelyek a szakoktatás és az egyetem viszonyának (jogi oktatás, tanár-
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képzés) rendezése kérdéseiben csúcsosodtak ki. — Mindezek közt meg
különböztetett hely illeti meg ezt a tanulmányt, mert azt a pontot vilá
gítja meg, melyet valamilyen módon érinteni, vele valahogy a maga
viszonyát körvonalozni minden dolgozatnak kell, amely az egyetem
életéről szól, de amelyet amig csak érint, hiányosnak érzünk minden
fejtegetést, mert az egyetem lényeges mivolta, létformája, existenciális
minősége él benne. Az egyetemi szellem kérdése ez a pont, és ezt a
rövid tanulmányt az teszi olyan becsessé, hogy klasszikus tisztasággal
és diadalmas magától értetődőséggel tudja ennek a szellemnek hódító
erejét megjelenítni, mint egy felséges postulátumot, melyet az egyetem
lényege ír elő az egyetemi munkának.
Az első tekintetre azt hinné az olvasó, hogy egy pedagógiai
részletkérdésről talál felvilágosítást; de az író művészete éppen abban
van, hogy ezt a részletkérdést az egyetem uralkodó középponti prob
lémája szempontja alá állítja. Két pillére van gondolatai épületének: a
nevelés értelmezése az egyik, melyszerint a nevelés „a növendéket
érő hatások összefogása, irányítása a növendék fejlődése érdekében“
(16); az egyetem lényeges mivolta a másik, ez pedig: a tudomány ön
magáért való művelésébe való belenevelés, mely a kész anyag befoga
dása, a tanulás helyett a problémák átélésében és megoldásukba való
belemélyedésben, a tanulmányozásban nyilatkozik meg, amelyben a
tárgy engedelmes megfigyelése, a tárgy autonómiájának elismerése, és
ezzel együtt az értelem autonómiájának fel- és elismerése az utolsó,
éltető életgyökér (26). Ebből természetesen adódik a tanulmány témája
és programmja: az egyetemi ifjúságra nézve ez a nevelői hatást sugárzó
középponti hatalom nem lehet más, mint az egyetemi szellem maga;
nem lehet a középiskola dogmatikus tekintély-elve, nem lehet semmi
féle más tekintély, mint az igazságé, mely kinyilatkoztatja magát a
dolgok tárgyi rendjében, mint törvény, melyet a szerető elmélyedés
felismer és az ő lelke alkotó elemének befogad. így lesz a tanulmány
egy nagyszerű itinerarium, melynek minden kanyarulatánál előttünk áll
az egészet uraló csúcs: az egyetemi eszmény, az egyetemi munka szel
lemének ideálja, mint lélektani és logikai követelmény, és mint törté
neti valóság. Ezért lehet a tanulmány, néhány fejezetbe kristályosítva,
az egész egyetemi eszmény teljes rajza, a nevelés szempontjából nézve.
Egyetlen kérdés se marad megvilágitatlan, amit szakember föltehet, s
ami éppen olyan nagy dolog: amit az egyetemre vágyó ifjú lélek várhat,
hogy tájékozódást nyerjen belőle.
Az első fejezet: A nevelés és az egyetem cím alatt a nevelés
értelméből, amely a változó alakulatok közt mindig ugyanaz marad, t. i.
a magasabban állónak tervszerű behatása arra, akit fel akar emelni, el
jut ahhoz a tényezőhöz, amely az egyetemen is végzi ezt a nevelő
hatást; ez a tanár személyisége, — érthető ezért, hogy az egész egye
temi munka előfeltételét, biztosítékát és kezességét ebben a személyi
tényezőben látja és ennek lélektanát rajzolja meg nagyszerűen jellemző
és biztos vonásokkal, — csak- természetes, hogy ez a rajz kibővül a
tanár és tanítványa viszonyának hasonló finom rajzává. Hogyne, mikor
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a tanárnak a legfelségesebb alkalmai vannak ezt a viszonyt megindítni,
elmélyítni, állandósitni, hiszen a legkényesebb korban, a középiskola
addigi minden órát beosztó támogatásától — sokszor az önálló Hanságig
támogató gondoskodásától — egyszerre és átmenet nélkül megszabadult
ifjúnak kell bizonytalanságában, sokszor kétségeiben, lába alá biztos
alapot, szeme elé tiszta célt állítani. Mindezt teszi a tanár, ha az új,
sóvárgó lélek előtt feltárja az egyetem természetét, azt, hogy mit adhat
az egyetem, hogyan adhatja azt, éppen ezért a hivatásba való beveze
tésnek nevezi ezt a teendőt a tanulmány, amely nyilvánvalóan az értel
men keresztül az egész embert megfogja, formálja, — neveli.
A II. fejezet az egyetemi nevelés feladata és szelleme címen éppen
a nevelésben időnként előtérbe lépő tényezők természete szerint az
egyetemen uralkodó értelmi nevelést veszi közelebbi elemzés alá ; ter
mészetesen állapítva meg erről, hogy egyszerre erkölcsi nevelés is,
mert a szabadságban való önzetlen szolgálat szellemében él. Ennek a
szabadságnak, amely a világ legfelségesebb megkötöttsége, minthogy
csak a dolgok isteni rendjének törvénye köti, melyet felismerni annyi,
mint szabadon követni, — ennek vannak szentelve a tanulmány leg
szebb lapjai (20 és köv.). A tudománnyal való személyes viszonv ki
alakulásának lélektanát írja itt meg a szerző; ennek típusait jeleníti
meg az úttörő, a követő, a részletkérdések mestere, az összefoglaló
áttekintések képviselőiben, akik közt az egyetemi szellem természete
sen az utolsóban látja az ideális alakot, akiben a többinek előnyei
megérnek és gyümölcsöznek.
A III, fejezet az egyetemi nevelés követelményei címén azokat az
akadályokat mutatja fel, melyeket az egyetemi szellemnek el kell há
rítania a maga htjából: a lelki függetlenség hiánya köztük a legnagyobb,
nagyobb az anyagi nyomorúságnál és az életcélok értékének elhomályosodásánál. Az egyetem éppen azzal segít ezen a kétségbeejtő hely
zeten, hogy a maga eszményét nyilatkoztatja meg a feléje forduló lel
kek élőit. Ezért tartja szükségesnek, hogy bevezetés az egyetemi életbe
vagy ilyenféle címen az egyetem mintegy tárja fel magát új hallgatói
előtt (32), mutassa fel a különbséget a középiskola és a maga munkája
közt; — de tovább i s : adjon bevezető tájékoztatást minden tudomány
kar életébe, végre az egyes szakok .tanulmányába. Itt természetesen
az igazi és igazán egyetlen bevezetés a tudományos munka módszeres
művelésébe való bevezetésre, amelyet milyen nagyszerű dolog volna,
ha a középiskola előkészítene, amint a Schneller István dédelgetett
gondolata, a két éves liceális tagozat — (amiben az Eötvös József báró
elgondolásának volt hű sáfára), — tehette volna és tenné, ha egyszer
megvalósul. A módszerrel és az egyes tudományok történetével való
megismertetés tehát a két eszköz, mellyel az egyetem kezdi a maga
munkáját. Hosszú gyakorlatban és kristályosító elmélkedésben érett
megjegyzések világítják meg a leckelátogatás, a szünetek stb. kérdéseit,
de a követelmények követelményéről, a tanár személyiséget formáló
személyiségéről, egy pillanatig se tereli el semmi az író figyelmét, hozzá
tér vissza az intézményes biztosítékok kérdésétől, — ennek biztosítá
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sával (a magántanári képesítés alkalmával) látja biztosítva az egyetemi
szellem folytonosságát, — komoly mementónak szembeállítva ezzel azt
a lehetőséget, ha a tudós érzület helyett a csupa gyakorlat emberei
kerülnének felül az egyetemen, mint szakiskolán, melynek a tudomá
nyos szabadság nem szívbeli ügye, mi lenne akkor? „Az egyetemek
életének efféle módosítása közvetlenül a mostani hallgatóktól vonná el
az egyetemi levegőt, közvetve pedig, már a második nemzedékben, a
tanárok feladatát szállítaná alább. S mi következnék azután, mikor e
tanítványok tanítványai kerülnek fel az egyetemre ?“ (46). Ilyen ijjesztő
képektől nemcsak személyes megkönnyebbedés, hanem szimbolikus
jelentőségű megbizonyodás erejével hat, mikor a szerző a kolozsvári
egyetem bölcsészeti karának régi szellemét idézi, mint azt az éltető
forrást, melyből egész gondolatvilága táplálkozik (26. jegyzet1. A törté
nelmileg kialakult egyetemi eszmény erejében kell bíznunk, hogy taná
raiban mindig tud gondoskodni e szellem kitermelőiröl és ezzel folyta
tóiról, és így értjük meg egész jelentőségét a záró szavaknak, melyekbe
a szerző mint az egyetemi élet alapaxiomájába belefoglalja tanulságait:
„Ez a körforgás (az egymást felváltó nemzedékeké) világítja meg élesen
az egyetemi nevelés jelentőségét. Ezért legfőbb követelménye minden
érdeknek, amelyet az egyetemnek kell kielégítenie, hogy ami az egye
temen és az egyetemmel történik, tisztán és szabadon az egyetem szel
lemében történjék.“
Az egyetem bizonyosan nem mulasztja el e komoly tanulságok
értékesítését. De a középiskola is tehet valamit, amit csak ő végezhet
el. A pályaválasztás tusakodásai és töprengései közt nem volna-e nagy
segítség a diákok egy jó nagy részének, bizonyosan nem a sekélyesebbjének, ha egy baráti kéz elejükbe adná ezt a füzetet ? Sőt még
többet is szabad mondani : miért ne lehetne az önképzőkör valamelyik
utolsó együttlétekor a vezető tanárnak magának ismertetni ezt a füzetet,
felolvasni belőle a legvonzóbb rés eket, odaterelni a figyelmet az esz
ményre és egyszersmind megmutatni az egyszerű gyakorlati eszközöket,
amikkel haladni lehet feléje ? Hiszen ő is ugyanezt az eszményt szol
gálja ; ha szorosabbra lehet fűzni a szálakat, miért ne tenné meg ? Egy
kis érdeklődés és segítő vágy el sem gondolhatóan sokat tehet ezen a
fájdalmasan elhangolt ponton, amely pedig a közös front legfőbbik
pontja.
T. B.
Paktay Ervin: A világ tetején. Körösi Csorna Sándor nyomdo
kain Nyugati-Tibetben. Száz képpel és két térképpel. Budapest. Lampel. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Mi, magyarok hamar szoktunk felejteni. Régen szalmalánghoz ha
sonlították a lekesedésünket, mindent megígérünk, mindent megfogadunk,
de pár nap, néhány év múlva mindenről elfeledkezünk. Mennyit be
széltünk valaha Körösi Csorna Sándorról, anélkül, hogy tudtuk ismer
tük volna az ő nagy jelentőségét.
A nagyenvedi református kollégium jeles diákja papnak készül,
ismereteinek gyarapítására kimegy Göttingába, de ott me b abonázza a
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Kelet. Angolúl és arabul tanúi. Arab forrásokban sok utalást találva
az ősmagyarokra, elhatározta, hogy Ázsiába megy nemzetének őstörté
netét kutatni. Nem engedi magát eltéríteni kitűzött céljától, végtelen
szenvedések, fáradalmak árán, legnagyobbrészt gyalog eljut Indiába,
hogy onnan megközelítse szive, lelke vágyát az ősmagyarok remélt,
keresett őshazáját.
Körösi Csorna Sándorban a közhit az őshaza keresőjét látja csak,
pedig mást is cselekedett, megalapítója lett a tibeti nyelvkutatásnak.
Nekünk, magyaroknak, a tibeti nyelvkutatás talán nem tűnik fontos
nak. Távoli, idegen valaminek érezzük és jelentősége eltörpül a mi dé
delgetett, szivönkhöz nőtt álmunkhoz, óhajtott célunkhoz képest. Kö
rösi Csorna sorsa úgy alakúit, hogy nagy álmát, magyar szándékát nem
válthatta valóra. De elért mást, amivel bejutott a világhírű tudósok
Pantheonjába. Mert a tibeti nyelvkutatás sokkal, de sokkal többet je
lentett Csorna idejében — s jelent még ma is — egyszerű nyelvészeti
bogarászásnál, aminek tán sokan tartanák. A tibeti nyelv ismerete nyi
totta meg a kaput a legrégibb s egyik legnagyobb világvallás a buddhizmus
megismeréséhez. Üj, az emberi tudás és művelődés szempontjából felbe
csű Ihetlen fontosságú terűlet nyílt meg általa és Körösi Csorna Sándor
volt az úttörője. Angolok Indiában hívebben őrzik Körösi Csorna em
lékét, mint mi, Körösi honfitársai, mert jól tudják, mit jelént Körösi Csórná
nak a munkálkodása tudományos szempontokból.
Baktay Ervint nem turisztikai szempontok vitték India északi ré
szeibe, azután Kasmírba, Ladákh-ba, Nyugati-Tibetbe. Tudós és haza
fias szempotok irányították lépteit. Meg akarta ismerni az ottani vidé
keket, de még jobban az, hogy be akarta járni Körösi Csorna útját,
össze akarta gyűjteni a rá vonatkozó emlékeket, megjelölni a helyeket,
ahol munkás életét leélte. Éppen azért szerzőnk munkája nemcsak út
leírás, sokkal több annál, meghitt, tudós megfigyelések váltakoznak benne
hatalmas turisztikai teljesitményekkel. Útközben betekintünk az ottlakók
életébe, a buddhizmus lényegébe. Látjuk, mint viselkedik egy angol
gentleman, a mozgékony olasztudós, a protestáns püspök. Mély életszemlélet, a lét, a tudás átértékelése jellemzik a könyv hőseit, telve
krisztusi szeretettel, ahol gyakorolják is Krisztus tanait a sok mohame
dán és buddhista közepette. Azt is érdekes megtudnunk, hogy a most
felkapott divatos pólójáték is innen Tibetből, Közép-Ázsiából származik,
ahol közönséges népi játék az, míg nálunk csak előkelő és vagyonos,
egyének foglalkoznak vele — angol módra.
Ha gyarapítani akarjuk ismereteinket, nekünk való olvasmány szer
zőnk munkája. Sok kellemes és meghitt órát szerez az magának, aki
elolvassa ezt a 310 oldalas munkát.
Horváth Károly dr.
H. Gaudy László dr.: A gyakorlati theología vázlata. Buda
pest, 1930. Szerző kiadása. 144 lap. Ára 8 pengő.
„Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad" (Gál. 3., 28.)
— ezek a Krisztusban való egységről szóló szentpáli igék határozzák
meg az evangéliumi keresztyén híttudománynak és tudományos iroda
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lomnak nemzeti és nyelvi határok feletti egységét is. Az igehirdetőnek
hanghordozása, taglejlése, képei, illusztrációi, imádságainak fordulatai,
gondolattömbjei vagy szólamfoszlányai épúgy, mint a teológiai előadások
menete, beosztása, tudós előadásoknak a sava, borsa, mind-mind nem
primär jelenségek, hanem hatások, hullámgyürűk. Honnan származnak,
ki mondta ki először a patinás szavakat, ki tette meg először a be
osztásokat? Legendás múltba vész az emlékezetük, mint ahogyan a
Nílusnak a forrásáig sem jutott el senki, csak a folyammá dagadt vizrengetegnek áldását érezhetni.
Teológusnak és főleg magyar evangéliumi keresztyén teológusnak
lenni önmegtagadást, szerénységet, alázatosságot jelentő feladat. Német,
holland, angol, francia és kisebb mértékben skandináv, teológiai életnek
a csatornái mindazok, akik tollat vesznek a kezükbe. Vagy kimondottan
fordítanak, vagy a magukba szívott tudás, a roppant feszültség, mellyel
az idegenben, vagy itthon idegenből jött könyveik között megtelnek,
szikrákba tör, pattog ki belőlük és cikkekbe, könyvbe, prédikációba,
tanulmányba árad. Jobb gazdasági, politikai és társadalmi helyzetben
élő evangéliumi keresztyén egyházak gondolatkincsét, szellemi és lelki
értékeit áühetni, fordítani vagy tulajdon lelkén átszűrve hozni a ma
gyar evangéliumi keresztyén mezőkre, olyan kötelesség, melyet a tol
mácsok alázatával büszke öntudattal végez el mindenki, aki tollat vesz
a kezébe.
*
*
*

Gaudy László dr. az első, aki magyar nyelven, teljes evangéliumi
keresztyén gyakorlati teológiát jelentetett meg. Ravasz László 1915-ben
csaknem 500 lapon csak egy kis részét adta A gyülekezeti igehirdetés
elméleté-ben ennek a roppant terjedelmű tudománynak, hogy rá tíz
esztendőre, közel 1000 lapos művében Forgács Gyula (A belmisszió
és cura pastoralis kézikönyve) egy másik ágát dolgozza fel. Bátor vál
lalkozás volt tehát Gaudy Lászlótól a mogyoróhéjterjedelmű munkácskának előállítása. Bátor, de egyáltalában és egészében sikerült vállal
kozás. 40. §-ban távirati stílus rövidségével adja mindazoknak a kér
déseknek vázlatos ismertetését, melyek manapság kérdések. A könyv
négy részre való felosztása: Általános rész, Valláspedagógia, Az Egy
ház istentiszteleti tevékenysége, Az Egyház charitativ, missziói és
szociális tevékenysége szerző szempontjainak megfelel. Legsikerültebb
rész a negyedik, melyben az Egyháznak munkakölelességeire mutat rá.
A munka kimondottan evangélikus irányú, ebben a részben azonban,
ahol az egyetemes papság elve alapján működő demokratikus cselek
vési módokról beszél, kiemeli a református egyház ilyen irányú szer
vezkedésében megnyilvánuló erőit, azt, hogy mennyire aktiv keresztyénséget kíván meg tagjaitól.
Ügy az Egyház élete, mint általában az egész keresztyénség jö
vendője hova-tovább mindinkább nem a templom falain belül oldódik
meg, hanem azon, hogy milyen karitativ és népjóléti lendület és kész
ség él benne. Mivel lehet ezt a készséget fokozni, növelni, ezekre a
kérdésekre akar feleletet és ujjmutatást nyújtani ez a negyedik rész.
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Rengeteg irodalmi munkát sorol fel az eg>es fejezetek végén.
Nem a lap alján csillagozva, hogy ezt vagy azt a mondatot vagy gon
dolatot honnan vette, hanem együtt, ezzel is mintegy jelezni akarván
azt a pontról-pontra ki nem mutatható, de mégis meglevő egyetemes
hatást, melyet azok a munkák tettek rá, melyek nyomán megszületett
ez az értékes magyar munka a tollából.
Kár, hogy az idegen szavak írásában nem következetes és hogy
a szükséges mértéken felül használ idegen szavakat (speciális, preven
tív stb.). A tulajdonnevek, családnevek után szokás tenni a magyarban
a keresztnevet, még akkor is, ha azok idegen nevek. Nem Karl Barth,
Alfréd Wien, Adreas Hyperius tehát, hanem Barth Károly, Wien
Alfréd és Hyperius András. A négy lapnyi német függelék-ben bántó,
hogy a szerző által is nagynak ismert pápai teológiai tanárt, későbbi
superintendenst Józsefnek kereszteli el, holott Tóth Ferenc-nek hívták.
A munka csinos kiállításban jelent meg a Fébe nyomda nyomásában.
(Pápa)
Incze Gábor.
Dezső Lipót: Az én szülőföldem. Két szentgotthárdi fiú baran
golása Vas-megyében. A vasmegyei tanulók részére irta D. L. kir.
tanfelügyelő. Dunántúli nyomdavállalat R.-t. Szombathely, 1930. Szerző
kiadása. Ára 2'50 P.
Misi és Pisti szentgotthárdi elemi iskolai tanulók, iparosszülők
gyermekei, iskolai kiránduláson részletesen megismerik szülővárosuk
és környéke nevezetességeit. Derék tanítójuk e kiránduláson a szülő
föld iránt olyan érdeklődést, rajongást tudott kiváltani a gyermekekből,
hogy a nyári szünidőben egész vármegyéjüket szerették volna meg
ismerni. Kívánságuk teljesült. Szüleik beleegyezésével tanítójuk autón
utazza be velük a vármegyét. — Erről az utazásról számol be e 147
oldalra terjedő könyv.
Műve megírásában a szerzőt az a nemes törekvés vezérli, hogy
a szülőföld részletes ismertetésével a magyar fajszeretet, „a hazai főid
iránti hűséges ragaszkodást“ nevelje a fiatal olvasó lelkében. — Ezt a
célját el is éri. Vas-vármegye földje és története különösen sok és érté
kes anyagot nyújt. Földje (Álpok, síkság, medence, dombvidék, vulkán),
népe (magyar, német, horvát, vend), múltja (baltavári ősleletek), római
sáncok, Sabaria, az „Őrségi tartomány“ (árpádkori határőrvidék, a 13
„őrálló“ falu, Ják, tatár és török emlékek, Bocskay-, II. Rákóczi F.emlék, francia háborúk nyomai, 1848—49, a felháborító „trianoni“ határ),
kultúrája (sok iskola, fejlett gyáripar, mintagazdaság), jelene (gazdasági
válság) — a Nagymagyarország földjének, múltjának, kultúrájának, sor
sának kis tükörképe.
Szerző kivételes pedagógiai érzékkel kezeli a nyersanyagot. Sok
helyen nehéz tudományos fogalmakat oly könnyen érthető módon hozza
közel az elemi iskolai tanulók szellemi szintjéhez, hogy módszere a
tanítással foglalkozóknak is tanulságul szolgálhat. Izzó hazaszeretete,
felekezeti és nemzetiségi türelmessége vezérli műve megírásában. Min
den sorából sugárzik a gyermek iránt táplált meleg szeretete.

PRO TESTÁN S TANÜGYI SZEMLE

155

Ez az ifjúsági olvasmány tehát jó ember, tapasztalt pedagógus
értékes műve. Bizony a szerény író, művét nemcsak a „vasvármegyei
népiskolák tanulói részére“ irta, hanem hazánk egész ifjúságának nyújtott
igen tanulságos és lebilincselő olvasmányt. Művének becsét emeli szabatos
magyarsága és a szemléltető, fényes papírra nyomott 204 szép kép is.
Szerző arra kcri olvasóit az előszavában, hogy művének esetleges
hiányairól értesítsék. E kívánságát szívesen teljesítem. Ilyen hiánya a
könyvnek: 1. hogy nincs „talaj- és tájíze“. A „szülőföld ismertetésé
nek fundamentuma a lakóhely természetének leírása. A földrajzi, ter
mészetrajzi tényezők (térszín, talaj, éghajlat, hegyszerkezet stb. stb.)
visszatükröződnek a lakóhely minden élőlényén, kultúráján, tehát meg
határozzák a letelepülés, foglalkozás, növénytakaró stb. okát. Viszont
az ember munkája is alakítja a földet kultúrfölddé. A föld és lakója
közti összefüggésekre rá kell irányítani a figyelmet a szülőföld rész
letes ismertetésénél. 2. A mű becsét fokozná és általánosabb értékűvé
tenné egy kimerítő (katonai) térkép. A közölt térkép teljesen értéktelen,
még a vasmegyei részére is. 3. A sok kép közül igen tanulságos a
59, 88, 77—100, 153, 154, 155, de ma már az ilyen képeknél meg
kívánjuk a pontos magyarázatot. (Mi van az előtérben, mi a kép köze
pén, a háttérben, jobbra, balra.) A 62, 63, 64, 65, 66. sz. képek tel
jesen feleslegesek, fotoriportszerűek.
E hiányok a második kiadásban könnyen pótolhatók. Egyébként
a mű megérdemli, hogy az ifjúság körében terjesszük és hiányainak
pótlásával sok kiadást érjen el.
(Budapest)
Dr. Schindler Gyula.
A nagykőrösi Arany János Társaság V. évkönyve. A diszes
IV. kötetnél is gazdagabb tartalommal jelent meg az V. kötet. Illuszt
ris szerzők (Herczeg F., Bárd Miklós, Bárdné. Kozma Andor) neve
mellett jónevű írók írásait öleli magába e 229 lapos, 3 műmelléklettel
díszített kötet. S ami folyóiratunknak legjobban esik, az, hogy a híres
nagykőrösi Tanárikar alakjaival (Arany J., Szász K,, Tömöri M., Mentovics F.) bőségesen és szeretettel foglalkozik az évkönyv. Csak a
szerény szerkesztő adja magát ismét áldozatul: Sárváriról, az Arany
nagy tanáráról közölt életrajzának most a II. részét adja, a jövő év
folyamban Ígéri a III. részt. (Legalább csináltatott volna különnyomatot!)
A nagy tanárikar tagjain kívül Rákosi Jenő, Vargha Gyula, Kassai
Vidor, Apáczai Gerő is megelevenednek előttünk. A hivatalos részben
érdekes az év története s ebben is az, hogy az évkönyv anyagi kor
látjai leomlottak; így a tavalyinál 70 oldallal terjedelmesebb lett az
évkönyv. 34 tiszteleti, 22 alapító, 31 helybeli rendes, 46 vidéki s 111
pártoló tagja biztosítja az olvasót a még szebb sikerrel való működés
felöl. „Vészben, fagyban mit lehullat s a levélért nyerjen újat“ s legyen
tovább „terepélyes nagy fa!“
Gulyás J.
Dr. Böhm D ezső: Leitfaden der Musikgeschichte Ungarns.
Budapest. Scholtz testvérek kiadása.
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A bevezetésben a szerző a magyar zenetörténet anyagát és a magyar
zene sajátosságait ismerteti röviden. Az első fejezetben a magyar zene
történetét adja 1000-től 1800-ig. A 2. fejezetben a magyar művészi
zene első úttörőit említi meg és a következő fejezetekben Erkel F.-ről,
Liszt F.-ről, azután Erkel és Liczt kortársairól beszél, majd a 6. és 7.
fejezetben a magyar opera régebbi és újabb megteremtőit ismerteti. A
8. fejezetben a hegedű és zongora két nagy magyar művészéről és
zenepedagógusáról beszél, kik a magyar műzenét mint előadó művészek
is az egész világgal megismertették és megkedveltették. Az utolsó feje
zetben Bartók és Kodály érdemeit méltatja, kik népdalok gyűjtésével
és tanulmányozásával az igazi magyar zene törvényeinek és nemzeti
sajátságainak földerítésével és a népdalok klasszikus formában való
földolgozásával hervadhatatlan érdemeket szereztek a magyar zene
történetében. Az anyag kiválasztása és csoportosítása a fűzet terjedel
mének teljesen megfelel. Hálásak vagyunk a szerzőnek, hogy a magyar
zene történetét — bár nagyon röviden — német nyelven ismerteti és
így lehetővé teszi, hogy más nemzetek is útmutatást és tájékozódást
nyerhetnek zenei kincsünk tanulmányozásához és megismerhetik a
magyar zene legkiválóbb képviselőit.
(Szarvas)
vitéz Szomjas Frigyes.
Kiss Tihamér László: Az elemi iskolák államosításáról és
általában a protestáns elemi iskolák sorsáról Franciaországban.
Szeged 1930. 20. 1. Különlenyomat a szegedi Egyházi Híradó 1930. év
folyam 47—48. számából.
A, szerző több francia író nyomán ismerteti a protestántizmusnak
a francia népoktatásra gyakorolt hatását. A protestántizmus és a nép
oktatás fejlődése közötti általános kapcsolatok föltárása után, rövid át
tekintést nyújt azokról a nehézségekről, amelyekkel a protestántizmusnak
az elmúlt századokban meg kellett küzdenie; majd részletesebben fog
lalkozik a protestáns népoktatásnak a XIX. században az állami be
avatkozás folytán bekövetkezett hanyatlásával. Befejezésképen pedig
fölhívja a figyelmet a francia protestáns népoktatás szomorú sorsá
ból levonható tanúlság megszívlelésére s a hazai protestáns iskolák
védelmére.
A szerző, igen helyesen, rámutat azokra az érdemekre, amelyeket
a protestántizmus a francia népoktatás fejlesztése körűi szerzett. Azt
azonban túlzásnak kell tekintenünk, hogy az 1833.-i törvényt, amely
korszakot alkotó jelentőségű volt, kizárólag a törvény szerzőjének, Guizotnak protestáns származásával magyarázza, még ha ez — ami igen
valószínű — szerepet játszott is. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk,
hogy a protestántizmusnak az általános népoktatásra vonatkozó köve
telménye a XIX. században első sorban nem felekezeti erők, hanem a
demokráciának egész Európán végig hullámzó mozgalma s a belőle
szükségképen folyó népoktatási elv következtében valósúlt meg s az
1833.-Í törvény is első sorban ennek volt a következménye.
Ez ellenvetésem különben nem akarja csökkenteni a szerző azon
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érdemét, hogy jó összefoglalást nyújtott egy olyan kérdésről, amelynek
ismerete nem lehet közömbös azok számára, akik protestáns iskoláink
sorsát szivükön viselik.
(Nyíregyháza)
Gacsályi Sándor.

Külföldi lapszemle*
A Pädagogisches Zentralblatt 7 —8. számában a rajztanitás
helyzetéről olvashatnak az érdeklődők Pallat Lajostól, majd a mostani
rajztanítás szervezetéről, feladatairól Hasler Bernhardtól. Azután Britsch
Gusztáv művészetelméletének szempontjairól a rajztanítás szolgálatában
elmélkedik Konmann Egon. Két cikk Steiner Rudolf pedagógiájában
a képalkotásról szól. A lapot a rajztanítással foglalkozó kartársak for
gathatják haszonnal. A jelen tanév első számában, a szeptemberiben
az állam és iskola viszonyáról szóló cikkek találhatók. Völcker Ottó
az állam reformján: k az iskolára való hatásáról szólva kiemeli, hogy
bár főderalisztikus törekvések voltak a németség körében, mindig erős
volt az egységes hatalmas, nemzeti állam ideálja, s ennek a gondolat
nak szolgálatába állott a mostani állami reform is. Deiters Henrik az
ifjúság politikai neveléséről szól: az életre való nevelés szempontjából
kívánatos, hogy az ifjúság belekapcsolódjék az állami életbe. Lesz
mindig huzavona az idősebb korosztály és ifjúság közt, ez a természe
tes folyamat; az ifjúság ilyen irányú nevelésének munkája mindig csak
részmunka lesz egy új társadalmi rendért való nehéz küzdelemben.
Hildebrandt Elza a nemek közös neveléséről ad cikkeket. Megállapítja,
hogy ma már nemcsak a családban folyik a két nem közös élete,
hanem mindenféle helyen. Blüher János a német Wandervogel-mozgalomban elutasítja a közös nevelés gondolatát, épígy a cserkészet is.
Cikkíró ezzel szemben felhozza, hogy a közös élet a két nem egymás
iránti készségét növelheti, s így a jövő társadalmi életet előkészítheti.
A cserkészséggel szemben éppen a katolikus ifjúsági mozgalom a két
nem közös életére törekszik. Szabályozni az érintkezést csak a test és
lélek küzdelmével lehet, melyben a léleknek kell diadalmoskodnia. A
katolikus ifjúsági alakulatok igen sok munkát ölelnek fel, így természe
tes is az, hogy nem választják szét a két nembeli ifjúságot. A meg
ismert lány mögött mindig egy ideált látnak, melyhez társaikat mérik.
Az irány hívei hangsúlyozzák, hogy nemi kielégítésre nemcsak ezen
mozgalom körében van az ifjúságnak alkalma, így a közös munka ré
vén természetes és pajtási viszony fejlődik ki, mely előnyös. Ami az
iskolai koedukációt illeti, a szocialisták minden téren kívánják, a kato
likus centrum az ifjúsági mozgalommal elentétben elutasítólag viselkedik
Németországban. Más államok közül Észak-Amerikában, a katolikus
köröket kivéve, mindenütt megvan a közös nevelés. Svédországban a
koedukáció már régen megvolt, Dániában is nagyrészt, Norvégiában
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ép így, Törökország is közösen nyitja meg iskoláit a két nemnek. Az
érdekes cikk az októberi számban folytatódik, s a koedukáció sikere
iről ad képet. Az amerikai és svéd hírek szerint fesztelenül érintkezett
a két nembeli fiatalság már akkor, mikor Németországban ez nem volt
elképzelhető, s éppen e fesztelenséget hozza fel a koedukáció ellen
Stanley Hall Londonban, mert ez megöli szerinte a két nem misztikus
vonzóerejét egymásra, Lidsey és Evans Lipcsében megjelent könyvük
ben kimutatják, hogy az így nevelt ifjúság nagyobb szabadosságot kí
ván a nemi életben is, s így jönnek létre pajtásházasságok. Német
országban a gazdasági viszonyok kényszere folytán engedték össze a két
nembeli ifjúságot sok helyen, mert nem volt meg az anyagi lehetőség
a különálló iskolák létesítésére — ; különösen Szászországban tódult a
leányifjúság a fiúk iskoláiba. — A koedukáció ellenzői rámutatnak arra
a fizikai és szellemi különbségre, mely a két nem között fennáll. Még
mindig alacsonyabbrendűnek tartja sok helyt a kőztudat a leány szel
lemi erejét, de Amerikában kétszer annyi nő tanít, mint férfi, aminek
oka az, hogy ott inkább otthonszerűek az iskolák. Hogy a nő kisebb
tehetségű lenne, mint a férfi, ezt statisztikai adatokkal nem lehet iga
zolni. Egyes tárgyak, mint a matematika iránt kisebb az érdeklődésük,
ez tény, melyet adatok igazolnak; mig a nyelvek iránt sokkal több a
nők hajlandósága. Mégis éppen az a Lipmann, hamburgi profeszor, ki
a statisztikai adatok alapján a két nem különbözőségével foglalkozik,
fenntartandónak véli a koedukációt mindaddig, mig a tehetségek szerint
nem lehet elkülöníteni az oktatandó gyermekeket. Mert hogy mi kell
inkább a leánynak, az sem kétségtelen, mivel szabad választáskor nem
mindig azokat a szakokat választották a lányok, melyekről az van a
köztudatban, hogy nekik valók. Pl. a háztartási tanfolyamokat nem
látogatják olyan nagy számban, mint képzelni lehetne, inkább olyan
szakokat választanak, melyek továbbtanulásra lehetőséget adnak nekik.
Ebből látszik, hogy a tanulmányok megválasztását nagyon befolyásolja
az, hogy később hogyan használhatják majd a megtanultakat. — Az
egészségtani ellenvetés, hogy a lány nem képes, ugyanúgy és ugyan
olyan hosszú ideig tanulni, mint a fiú, most már túlhaladott álláspont.
A cikksorozat befejezését a decemberi 12, szám hozza. A nemi érzés
korában kívánják a lélekbúvárok a két nembeli fiatalságot egymástól
külön neveltetni: leányokat már 12—14 éves korukban, fiúkat, kiknek
nemi érettsége később alakul ki, valamivel idősebb korban. Bühler
Sarolta ily irányú kívánságát nem lehet cikkíró szerint honorálni, mert
még nincs elegendő anyag erre nézve. Mindenesetre kezdettől fogva
együtt kell a két nembeli ifjúságot nevelni, nem pedig csak a serdülés
korában, mikor a lány előbbre van a fiúnál. Különösen a Schullandheimbeli élet alkalmas a két nem jó tulajdonságainak kifejtésére, de a
rendes iskola életben is sok alkalom van az együttes munkára, nevelődésre: iskolai ünnepélyek, zenekar, énekkarban való részvétel stb. így
igen nagy jelentősége van a munkaközésségnek a nemek együttesneve
lésére. Az együttes munka örömében egyesülnek fiúk és lányok, a lé
nyeg az, hogy a nevelés az alkotás vágyát fel tudja kelteni. Az ilyen
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nevelés a két nemnek egymás megismerésére vezet, úgy hogy a fiúk
nem fognak romantikusan túlzott kívánságokkal fellépni jövendőbelijük
kel szemben, ami sok házasság meghiúsulásához vezetett. A munkában
élő ifjúság erotikus hajlamai nem nyomják el a munkakedvet, egészsé
gesen fejlődhetik ki az így nevelt ifjúság, nem lesznek körében patolo
gikus esetek olyan sűrüek, mint a megtartóztatásra nevelt ifjúságban.
S éppen a közös nevelés (az északi országokban nyert adatokból ez
látszik) egymás szeretete mellett az iskolai munka és életmunka végzé
sétől sem vonja el az ifjúságot. Veszélyek vannak ebben a nevelésben,
de be kell vallani, hogy veszélyek akkor is felléphetnek, ha a két
nembeli fiatalságot külön-külön neveljük: nem a koedukció minden
bajnak az oka. A nevelő hatásának kell erősnek lennie, de a szülők
nevelése révén az otthonból is megfelelő irányítást kell az ifjaknak
nyerniök ez irányban is. A közösen nevelt ifjúság könnyebben fog olyan
házasságot kötni, melyben mindkét fél munkával támogatja a közös cé
lokat, ma pedig ez nem lényegtelen eredménye a nevelésnek. Kedvet
kell a munkára adni a nevelteknek, akkor örömmel fog a munkálkodó
az életben megállani.
Ezen cikksorozat mellett az októberi 10. számban a német isko
laév uj beosztásának kérdését veti fel Puppe Károly; e cikknek vége
a 11. számban olvasható. Körkérdést intéztek Charlottenburgban a
szülőkhöz,, hogy maradjon-e meg az eddigi évbeosztás, vagy legyen
hosszabb a nyári szünidő, s tevődjék át az év kezdete április 1-ről a
a nyári szünidő utánra. Közel 18.000 kérdőívből 80 °/o jött vissza, s
a novemberi számban megállapított végeredmény az, hogy a szülők
nagy része nem kíván változást; be kell azt is vallani, hogy a szülőket
befolyásolták az újságokban e kérdésben megjelent cikkek, továbbá a
rádióban hangzott előadások. Ugyan e számban Zinke Ferenc Nevelés
és oktatás a gyermekkórházakban címen arra az eredményre jut, hogy
nem elég testileg egészségessé tenni a gyermekeket, hanem az is szük
séges, hogy a gyógyulónak belső értékét is visszaadjuk. Jénában a
tuberkulózisban szenvedő gyermekek életét igyekeztek tanítók segé
lyével kitölteni, később óvónőket vontak a munkába bele. Első sorban
is kis, nekik megfelelő munkába vonják a betegségből gyógyuló gyerme
keket, magának az oktatásnak igen sok akadálya van. Hely nincs,
szemléltető anyag hiányzik, kevés egykorú beteg van, így csak azokat
oktatják, akik hosszabb ideig kénytelenek benn lenni a kórházban. Fő
leg elemi oktatás folyik, természetszemléletre szoktatás, s gyakorlati
munkára nevelés járul ehhez: s az egész a munkaiskola módszerét
alkalmazza.
A decemberi számban Petersen Péter Fegyelem és önkormányzás
az erkölcsi nevelésben, címen a párisi ilyen tárgyú kongresszushoz
fűzi elmélkedését, megállapítja, hogy mindkettő a rend felé vezeti a
neveltet és ezáltal vezeti az erkölcs felé. Az új nevelésnek célja a
nemzeti humanizmus, melynek elérésére főleg a történelem és vallás
tan segítik a gyermeket.
Dr. Böhm Dezső.
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Megjegyzések.
1.
A felekezeti iskolák állam i segélyezése új módozatának
megállapítása iránt intézett felterjesztést egyetemes konventünkhöz a
tiszántúli ref. egyházkerület 81—1920. sz. határozatával. A z új módozat
abban állana, hogy a felekezeti iskolafenntartók viseljék iskoláik összes
dologi kiadásait, a magyar állampénztár pedig fedezze ezeknek összes
személyi szükségleteit.
A ref. egyetemes tanügyi bizottság 14—1931. sz. határozatában
nem járult hozzá ehhez az indítványhoz, „mert ebben már nem kívá
natos lépést lát felekezeti iskoláink államosítása felé“. A z egyetemes
tanügyi bizottság e határozata meghozatalánál bizonyára az 1883. évi
XXX. t.-c. 47. §. d) pontjára gondolt, amely kimondja, hogy ha az
államsegély az egész fenntartási költség felénél több, az esetben a közoktatásügyi miniszter az egész intézetet közvetlen gondoskodása és
rendelkezése alá veszi.
Ref. egyetemes konventünk f. évi tavaszi ülésén fogja tárgyalni
ezt a rendkívül fontos ügyet s reméljük, hogy magáévá teszi a tiszán
túli egyházkerület javaslatát.
Be kell ugyanis látnia mindenkinek, aki ismeri a protestáns
iskolafenntartók súlyos anyagi helyzetét, hogy protestáns iskoláink az
állami segélyezés mai módozatai mellett sokáig fenn nem tarthatók ;
tehát olyan új módozat megvalósítására kell törekednünk, amely lehe
tővé teszi protestáns iskoláink fenntartását. Az új módozat megállapí
tásánál pedig nem szabad tilalomfául tekintenünk a meglevő törvénye
ket és rendeleteket, hanem azok célszerű megváltoztatását kell köve
telnünk, amennyiben célunk elérésének útjában állanak. S itt mindjárt
meg kell állapítanunk, hogy az 1883. évi XXX. t.-c. 47. §. b), c) és
d) pontjai, amelyek az államsegélyes iskolákra kötelezővé teszik az
állami tanterv követését s elrendelik az ilyen iskolák tanerői egyrészének állami kinevezését, az államsegély 50 százaléknál nagyobb volta
esetén pedig az intézetek állami kezelésbe vételét: nemcsak a protestáns
iskolák fenntartását teszik lehetetlenné mai megváltozott helyzetünkben,
hanem szöges ellentétben is állanak az egész törvénycikk szellemével,
amely egyáltalán nem kívánja a felekezeti iskolafenntartók közreműkö
désének kizárását a nemzetnevelés munkájából, sőt azt nélk ülözhetetlen szükségességnek tekinti.
Ha tehát a protestáns egyházak mai anyagi helyzetében a pro
testáns iskolák nem tarthatók fenn az 1883. évi XXX. t.-c. rendelke
zései szerint, akkor nem a protestáns iskolákat kell megszüntetni,
hanem a lételüket gátló törvényt kell megváltoztatni, illetve az iskolák
állami segélyezésének új, célravezető módozatát kell megállapítani.
Ez elől a követelmény elől nem térhet ki a maga megtagadása
nélkül mai államkormányzatunk, amely hangosan hirdeti a vallás
erkölcsös nevelés szükségességét s a felekezetek iskolafenntartási jogá
nak tiszteletben tartását. Nem térhet ki, mert látnia kell, hogy az
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állami segélyezés mai módozatához való ragaszkodásával csak a pro
testáns felekezeti iskolák fenntartását teszi lehetetlenné, ellenben más
felekezetek számára, kedvezőbb anyagi helyzetüknél fogva, az iskolafenntartás lehetősége továbbra is fennmarad s így az a jogállamban
lehetetlen helyzet áll elő, hogy Magyarországon egyes felekezeteknek
módjukban lesz iskolákat fenntartani, másoknak ellenben nem lesz
módjukban. Már pedig ha az állam a felekezeti iskolák engedélyezé
sének elvi álláspontjára helyezkedik, akkor nem elég jogot adnia a
felekezeteknek iskolafenntartásra, de a fenntartás lehetőségét is bizto
sítani kell számukra; a jog megadását olyan feltételekhez kell kötnie,
amelyek teljesítése minden felekezetnek módjában áll.
A tiszántúli egyházkerület indítványa az iskolafenntartási jog
megadásának feltételéül azt jelöli meg, hogy az iskolafenntartók viseljék
iskoláik összes dologi kiadásait. Ezt olyan feltételnek kell elismernünk,
amelynek teljesítésére minden életrevaló felekezet képes kell hogy legyen.
Amelyik felekezet ekkora áldozat meghozatalára sem hajlandó azért,
hogy saját iskoláiban a saját szellemét, a saját világnézetét propagál
hassa, az nem érdemli meg az iskolafenntartási jogot; mert nem
tekinthető életképes felekezetnek az, amely híveit ekkora áldozat meg
hozatalára sem bírja lelkesíteni. Életképtelen felekezetek mesterséges
tenyésztése pedig nem lehet feladata az államnak.
A magyar állam mostani vallásfelekezetei olyan tiszteletre méltó
múlttal, a magyar kultúra, a magyar nemzetnevelés terén olyan her
vadhatatlan érdemekkel dicsekedhetnek, hogy velük szemben az állam
nak nem lehet más kötelessége, mint hogy fennmaradásukat, fejlődé
süket, iskolafenntartói jogaik gyakorlását, egyenlő és méltányos fel
tételek alatt lehetővé tegye, biztosítsa.
Ezt a kötelességét kell most a magyar államnak teljesítenie azzal,
hogy a lehetetleneknek bizonyult felekezeti iskolafenntartói kötelezett
ségeket lehetséges, mindegyik felekezet által teljesíthető feltételekkel
helyettesítse.
Szeretjük hinni, hogy ref, egyetemes konventünk kellő nyoma
tékkai fogja felhívni államkormányunk figyelmét e kötelesség teljesítésére.
Jam ardet Ucalegon. Videant consules!
Borsos Károly.
2.
A nyugdíjasok ügyét teszi szóvá olykor-olykor a Pesti Hírlap.
A f. évi március hó 25-i számában ezeket írja: „A tisztviselők, taná
rok stb., szóval: az úgynevezett fixfizetésűek jövedelme mindig nagyon
szerény volt és a küzdelmes napok felhőin csak a nyugdíj fénysugara
tört át. Szinte elképzelhetetlen az, hogy amire valaki 35—40 éven át
folytatott tisztességes munkával rászolgált, amire kis jövedelméből hű
ségesen fizetett, amire tehát a jogot megszerezte, annak jó részétől
egyszerűen elüssék. Általános volt a felhördülés, a kétségbeesett tilta
kozás. A szerencsétlenek hiába mutogatták sebeiket. Az enyhítő balzsam
ír helyett egy újabb rendelkezés éket vert a nyugdíjasok táborába, két
részre osztotta őket és így lett régi nyugdíjas és új nyugdíjas. A
régi nyugdíjas még ma is 30—40 százalékát kapja annak az összeg-
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nek, mely tulajdonképpen megilletné; az új nyugdíjasok pedig 40—50
százalékkal többet kapnak, mint a rangban, fizetési osztályban, szol
gálati időben teljesen azonos régi nyugdíjasok. Hol van ennek elfogad
ható magyarázata? Miért kap egy régi nyugdíjas (1927 előtti) tábor
nok annyi nyugdíjat, mint egy ma nyugalomba vonuló ezredes ? Miért
kapja a főreáliskolai tanár az 57 százalékát annak a nyugdíjnak,
melyet egy ugyanazon szolgálati évvel és fizetési osztállyal ma nyug
díjba menő kollegája kap ? Teljesen érthetetlen azon közöny,
m ellyel ezt az igazságtalanságot az állam annyi kérés, panasz,
felháborodás ellenére kezeli. A n n y i mindenre van pén z! A
folyton üresnek hangoztatott olajos korsóból an n yi mindenre
cseppen is, csurran i s ; de hogy e zt a kettéosztást m egszüntes
sék, hogy ennek az igazságtalanságnak véget vessenek, arra
nem telik? — N em ok nélkül em eljük fel újra a szavunkat.
E zekre a visszásságokra, súlyos igazságtalanságokra m ár több
ször rámutattunk. H ogy m ost — a költségvetés tárgyalása
idején — ism ét felhívjuk a figyelm et erre a fájó, égető sebre,
annak oka egy kis ötsoros hír. A N eue Freie P resse bejelenti
ugyanis, hogy az osztrák korm ány a költségvetésbe három és
félmillió schillinget állított be, am ely összeggel a régi és az
1927 óta nyugdíjazottak között levő különbséget m egszünteti.
A koldusnak kikiáltott A u sztria im e ! követi C sehszlovákia pél
dáját. A szűkös viszonyok ellenére is tudott p é n zt szerezni,
m ert m egvolt benne az akarat, a jó érzés; az ig a zsá g szava
m egértésre talált A usztriában !
A régi nyugdíj ások epedve várják az igazsá
gos eljárást!
Faragó Bálint.3
3. A m ásodlat vagy m ásod-példány kiállítására abban az
esetben van jogosultsága az igazgatói hivatalnak, ha az eredeti el
veszett. Erről a záradék szövege is megemlékezik. Ügy gondolom, ez
a régibb időkből maradt rendelkezés nem felel meg többé a mai idők
nek. A Tanulmányi Értesítők miatt nem küldhetik be a tanulók az
eredetit, mert, sok hivatalban az a szokás, hogy nem küldik vissza az
okmányokat. így egyszerre több évi bizonyítvány veszhet oda, melyek
nek pótlása sokszor körülményes, mindig költséges. Már pedig családi
pótlék, ösztöndíjak, pályázatok stb. stb. miatt elég gyakran felmerül
annak a szüksége, hogy másod-példányt kelljen kérnie a tanulónak.
Itt jön a nehézség! Az igazgató sem általános erkölcsi okokból nem
mondhat olyat, ami a valósággal biztos tudomása szerint ellentétben
áll; sem nevelői okokból nem szabad olyat állítani, amiről a tanít
ványa is kétségtelenül tudja, hogy valótlan. Viszont szülőknek, tanu
lóknak rendkívül fontos érdeke követeli, hogy ne tagadjuk meg a
másodpéldány kiadását. A fennálló rendelkezések szerint pedig csak
azt lehetne tenni. Megkerüli egyikünk-másikunk a kínos dilemmát azzal,
hogy nem írjuk oda a záradéknak az eredeti elvesztésére vonatkozó
részét. Ám akkor kitesszük annak a tanulót, hogy a másod-példányt
valamelyik skrupulázus hivatal visszautasítja s ezzel esetleg károkat
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okozunk a folyamodónak. A képző*intézetbe folyamodók elég nagy
számánál megpróbáltam a célt odaírni; másnál azt írtam, hogy „A
Tanulmányi Értesítőben levő eredeti helyett.“ Tisztában vagyok, hogy
mindez csak megkerülése a dolgoknak. És ráadásul olyan változa
tossá teheti a záradékolást, hogy azon többé elmenni nem lehet. Koc
káztatjuk az ilyesmikkel a másod-példány közokirati jellegét. Százszónak
is egy a vége: a Tanulmányi Értesítők behozatala és kötelezővé tétele elke
rülhetetlenné teszi, hogy a másod-példány kiadásának jogosultsága és zára
dékolási szövege revízión menjen át és alkalmazkodjék az időkhöz. (E.)
4. A m agaviseleti jeg yek utolsó változtatása megkeseríti az
életét: elöljáróságoknak, tanároknak, diákoknak, sőt szülőknek is. A
ref. egyetemes tanügyi bizottság ismételten szigorúan meghagyja, hogy
a testületek alkalmazkodjanak az ez ügyben kiadott utasításokhoz.
Nem kell hozzá jóslási képesség, hogy megmondjuk, hogy nem lesz
kívánt eredménye ennek sem. A ki tényleges részt vesz az iskola belső
életében és köteles a magaviseleti osztályozásnál szavát hallatni, az
tudhatja, hogy ugyanazon testület egyes tanártagjainál is mily szembe
tűnő különbség van e kérdésben. És, ha országos viszonylatban a
példás jegy a 45—93 százalék között váltakozik, ugyanez az eltérés
egyes testületek körén belül is tapasztalható. Már pedig egyáltalán
nem valószínű, hogy a tanulók viselkedése az oka e nagy eltérésnek.
Sőt előfordult az is, hogy ugyanaz az osztály egyik osztálytanár veze
tése mellett 90, másik osztálytanár vezetése mellett a következő évben
60 körüli arányszámban kapott példás jegyet. Semmi más nem válto
zott, még az életkor is alatta volt a válságos koroknak (I—II.), csak
az osztálytanár, de ezzel aztán feltűnő változást szenvedett a viseleti
jegy arányszáma is.
Másik súlyos szempont az iskola megítélése. Egyetlen testület sem
hajlandó arra, hogy kitegye magát súlyos megítéléseknek, mig nem
bizonyos benne, hogy a példás arányszámát egyöntetű eljárás szabá
lyozza. Ez az egész iskola szellemi és erkölcsi színvonalát érintheti,
népességi viszonyszámát módosíthatja s a tanároknak munkáját, tár
sadalmi helyzetét teheti nehézzé vagy tűrhetetlenné, különösen kisebb
helyeken. Lehetetlenség figyelmen kívül hagyni azt a tömérdek gyöngeséget, amiknek összetétele a taníttató szülők társadalmát kisebb váro
sokban szembeállítja a tanársággal.
De belső igazsága is téves e jegyeknek. Csak kitüntetés számba
mehet a példás jegy, — ugyan mik lehetnek az egységes diáktársada
lomban azok a különleges érdemek, amiket ilyen jutalommal kitüntet
hetünk ? A jeles fiúk nem mindig érdemesek erre, sőt elég gyakran az
osztály közszellemének nem kívánatos irányítói. A mai válságos idők
ben megrohanják a jeles fiúkat kívülről, postai úton vidéken is, és
modern világnézet, a fiatalság joga, új m eglátások, az ifjak
problém ái stb. jelszók alatt egyház és társadalomellenes áramlatok
érintik, sokszor sodorják azokat, mert hiúságukat legyezgetik a hang
zatos egyesületek, csoportok stb. részéről jövő bizalmas, kitüntető, leg
alább is megkülönböztető közeledések.
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De éppen úgy nem lehetnek kizárva e kitüntetésből a gyönge,
talán bukott tanulók sem. Vakmerő igazságtalanság volna csak a
gyönge tanulási eredmény címén megfosztani nagy százalékot még a
lehetőségétől is annak, hogy „p éld á s“ legyen a m agaviseletből.
Ahogy nem tűri a tapasztalatokon nyugvó igazságérzet azt, hogy min
den jeles egyúttal példás is, éppen úgy képtelenség volna azt mondani,
hogy elégtelen: példás nem lehet. Ismerünk igen sok olyan tanulót,
aki törhetetlen szorgalmú, nemes érzelmekkel és tiszteletet parancsoló
lelki tulajdonságokkal küzd, izzad, de az eredmény, tehetségének lassubbméretü fejlődése vagy más ok folytán, gyönge, olykor elégtelen.
Ezeknek megbélyegzése a lelkiismeretekbe ütköző eljárás volna.
Másik nehéz helyzet is ellene szól. Ha a példás: kitüntetés, alig
marad lehetősége annak, hogy a fokozatok megtarthatók legyenek.
Mondjuk, hogy a normális viselkedés: jó. Ha ellenben rendtartá
sainkkal és szabályzatainkkal összeütközésbe jö n : szabályszerű 
nek kell minősítenünk. Ez azonban már 3-as jegy lévén, korábbi
gyakorlatunk szerint együtt jár ezzel az, hogy a szülőket értesíteni kell
és hogy minden rendű-rangú jótéteményt elveszít. Ahhoz, hogy valaki
a jóból szabályszerű legyen, aránylag nem sok szükséges. Egy kis
gyermekies csintalanság, igazolatlan óra (templom) mulasztás, talán
súgás, fiziológiai nyugtalanság, szilenciumban játék stb. stb. Egy ciga
retta elszívása az utcán szabályainkba ütközik; tehát nem lehetne
logikailag: szabályszerű. Ha muszáj annak minősítenünk, elveszítheti
miatta a következő jótéteményeket: tandíj egyrésze, tápintézeti díj egyrésze, internátusi díj egyrésze, sőt nem mehet legációba vagy szublegációba. Ügy, hogy a pénzbüntetés értéke talán több szá z pengő
lehet. Ez pedig a szülőket sújtja. A nebulót egykor elnadrágolták, de
a szülőt kímélték. Ma megfordult a világ sora. Fájdalom, nem remé
lem, hogy megérem azt a kort, amikor m indkettőt kímélhetjük.
Legyen szabad a puszta bírálat világából átmerészkedni az alko
tás mezejére. A magaviselet minősítésénél ám legyen kitüntetésül: 1 —
példás; legyen a normális viselkedés: 2 — jó ; legyen 3 = szabályszerű, ha a szabályokkal nem ütközik össze, de annál nem is iparko
dik jobb lenni. Ha a rendtartással és szabályokkal összeütközik, legyen
a viselkedés: 4 — kevésbbé szabályszerű s ennél kezdődjék a szülők
értesítése a benficiumok részleges elvesztése. Ha súlyosan vét a rend
tartás és a szabályok ellen, akkor viselkedése: 5 — rossz. Ez egy
úttal consilium abeundi. És a következő iskolai évben abban az isko
lában nem vehető fel.
(E.)

Egyházi és iskolai hírek.
Ja k a b Ödön

a kiváló költő, aki 33 esztendőt töltött a tanári pályán, 77
éves korában meghalt. Emléke élni fog közöttünk!
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Faragó László | a kecskeméti reálgimnázium rendes tanára, életének 46.
1------------------------- tanári szolgálatának 19. évében 1931. febr. havában meghalt.
Belóczy S ándor I a vo^ késmárki községi polgári iskola, majd az állami
------------------------ ■ felsőkereskedelmi iskola első és egyben utolsó igazgatója
március 13-án Budapesten 70 éves korában meghalt.
A K orm ányzó a p áp a i kollégium jubileum án. Antal Géza ref. püspök, Ba
logh Jenő egyházkerületi főgondnok és Darányi Kálmán államtitkár a pápai főiskola
világi gondnoka legutóbb gróf Klebelsberg Kunó közokt. miniszter vezetésével ki
hallgatáson jelentek meg a Kormányzónál, hogy az egyházkerület nevében meg
hívják a pápai főiskola szeptemberben tartandó négyszázéves jubileumi ünnepélyére.
Az államfő kilátásba helyezte megjelenését.
Négyesy László budapesti egyetemi tanár, az irodalomtörténet és esztétika
jeles művelője, e napokban lett 70 éves, mely alkalomból hallgatói és a tudomámányos körök meleg ünneplésben részesítették. A protestáns tanárság körében is
sok a Négyesy hálás tanítványa és őszinte tisztelője, akik együttesen most örömmel
meghajtják az elismerés lobogóját a széles látókörű tudós, megértő tanár és igazság
szerető férfiú előtt 1
Dr. K iss F eren c egyetemi tanár Nyíregyházán az elmúlt vasárnap fontos
egyházi és iskolai problémákról tartott érdekes előadást. Különösen a mai nyomorgó
társadalom karitativ és szociális kérdéseinek megoldása módját s lehetőségeit tár
gyalta. Majd rátért a szükséges református szervezkedésre, amely csak úgy ér majd
valamit, mondotta, ha politikától mentes tud maradni.
A felek ezeti k ö zépiskolák érettségi korm ánykép v iselő i. A kultuszminiszter
az autonom felekezeti középiskolák ezidei rendes érettségi vizsgálataihoz a követ
kező kormányképviselőket küldte ki :
A dunamelléki ref. egyházkerületben: a budapesti gimnáziumhoz dr. Németh
Gyula budapesti egyetemi tanárt, a budapesti Baár-Madas Ieényliceumhoz dr. Fitos
Vilmos vallás- és közoktatásügyi minisztériumi könyvtárigazgatót, a kecskeméti reál
gimnáziumhoz Ravasz Árpád kir. főigazgató, budapesti ref. gimn. igazgatót, a kis
kunhalasi reálgimnáziumhoz dr. Fröhlich Pál szegedi egyetemi tanárt, a kunszentmiklósi reálgimnáziumhoz dr. Szidarovszky János budapesti gyakorló középiskolai
rendes tanárt, a nagykőrösi gimnáziumhoz dr. Nagy József pécsi egyetemi tanárt; —
a dunántúli ref. egyházkerületben: a csurgói reálgimnáziumhoz dr. Szilédy Zoltán
egyetemi magántanárt, a pápai gimnáziumhoz dr. Madai Gyula kir. főigazgató,
országgyűlési képviselőt; — a tiszáninneni ref. egyházkerületben: a miskolci reálgimnáziumhoz Torday Lajos budapesti Vili. kér. áll. reálgimn. tanárt, a miskolci
leánygimnáziumhoz dr. Kéki Lajos egyetemi magántanár, színművészeti akadémiai
tanárt, a sárospataki gimnáziumhoz Pongrácz József pápai teológiai akadémiai
igazgatót; — a tiszántúli ref. egyházkerületben: a békési reálgimnáziumhoz dr.
Tankó Béla debreceni egyetemi tanárt, a debreceni gimnáziumhoz dr. Papp Károly
debreceni egyetemi tanárt, a debreceni leánygimnáziumhoz Faragó János kir. fő
igazgató, ny. ref. gimnáziumi igazgatót, a hajdúböszörményi gimnáziumhoz dr. Buday
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Árpád szegedi "egyetemi tanárt, a hajdúnánási reálgimnáziumhoz dr. Mitrovics Gyula
debreceni egyetemi tanárt, a hódmezővásárhelyi gimnáziumhoz dr. Császár Elemér
budapesti egyetemi tanárt, a karcagi reálgimnáziumhoz Domby László Miskolci ref.
reálgimnáziumi igazgatót, a kisújszállási reálgimnáziumhoz dr. Várady Zoltán buda
pesti I. kér. áll. reálgimnéziumi tanárt, a mezőtúri gimnáziumhoz dr. Szondy György
debreceni ref. leánygimnáziumi tanárt; — a dunántúli ég. h. ev. egyházkerületben:
a bonyhádi reálgimnáziumhoz dr. Mauritz Béla budapesti egyetemi tanárt, a kőszegi
leánygimnáziumhoz dr. Gombocz Zoltán budapesti egyetemi tanért, a soproni reálgimnáziumhoz dr. Szlávik Mátyás ny. teológiai akadémiai tanárt; — a bányai ág.
h. ev. egyházkerületben: az aszódi reálgimnáziumhoz dr. Szelényi Ödön teológiai
akadémiai tanár, egyetemi magántanárt, a békéscsabai reálgimnáziumhoz dr. Thienemann Tivadar pécsi egyetemi tanért, a budapesti gimnáziumhoz Strasser Sándor
áll. leányliceumi igazgatót, a budapesti leánykollégiumhoz Mágócsy-Dietz Sándor
ny. egyetemi tanárt, a szarvasi gimnáziumhoz Sárkány Lóránt budapesti X. kér.
áll. reálgimnéziumi tanárt; — a tiszai ág. h. ev. egyházkerületben: a nyíregyházai
reálgimnáziumhoz Moravszky Ferenc nyíregyházai reálgimnáziumi ny. igazgatót, a
nyíregyházai leánygimnáziumhoz dr. Pukánszky Béla egyetemi magántanárt.
G öm bös M iklós bonyhádi reálgimnáziumi tanárt a TESz, jubileumi emlék

kereszttel tüntette ki.
F aragó B á lin t: A m ezőtúri ref. egyház tö rté n ete c. n a g y m u n ká ja 3 p e n g ő s
k ed vezm én yes áron ka p h a tó a szerző n él (B udapest, II., K a p y -u tc a 4.). U gyanitt k a p 
ható m ég n é h á n y p é ld á n y S ze lé n y i Ö d ö n : A z evang. nevelés története c. m ü v é b ő l
(P o zso n y, 1917.) 8 pengőért.
A Ref. F igyelő S zem inárium a címen a ref. szellemi élet legkiválóbb kép
viselői 10 egymásután következő kedden (márc. 10-től május 19-ig) a budapesti ref.
teológiai akadémia dísztermében a müveit közönség számára korszerű előadásoka*
tartanak. Az előadók a következők: Ravasz László, Nagy József, Makkéi Sándor,
Milotay István, Antal Géza, Áprily Lajos, Imre Sándor, Révész Imre, Fülöp Lajos
és Tavaszy Sándor. — R em éljü k, hogy e n a g y é rd e k ű előadások kö n yva la kb a n is m e g 
jelennek, h o g y m in é l szélesebb körökben elterje d h e sse n e k !

A soproni ev. hittudom ányi k a r április 7-től 10-ig rendezte meg második
teológiai konferenciáját. A konferencia központi témája volt: „Korunk szellemi vál
sága.“ Előadókként szerepeltek: Deák János, Kovács Sándor. Prőhle Károly, Kárner
Károly, Kiss Jenő, br. Podmaniczky Pál egyetemi tanárok; Geduly H„ Kapi Béla,
Kiss István és Raffay Sándor püspökök, Németh Károly esperes és Böhm Dezső
leénykoilégiumi igazgató.
T erm észettudom ányi szakos ta n á ro k körében mozgalom indult meg Entz
professzornak, a tihanyi Biológiai Intézet igazgatójának inspiráláséra, mely abban
az óhajban nyilvánul meg, hogy a Természettudományi Társulat kebelén belül egy
didaktikai szakosztály alakíttassák meg, ahol az említett szakok tanárai sajátságos
pedagógiai problémáikat megvitathassák. E célból egy, a munkaprogrammot és a szak
osztály-alapítás lehetőségét megvitató értekezlet március 28-án már össze is ült. A
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gondolat minden esetre igen szerencsés és ha testet tud ölteni, úgy a leendő szak
osztály működésétől sokat várhatunk, miután hézagpótló jelentősége elvitathatatlan.
A szaktárs kollégák szives érdeklődése mér ebben a stádiumban is sokat segíthetne
a kibontakozás ügyén!
M in taleck ék . A testnevelés teréről egy merész lépéssel átvitte a kultuszminiszter az élőnyelvi tanítás terére is a mintaleckéket. (V. K. M. 540—5—61—1931.)
Kötelességévé tette az Orsz. Közoktatási Tanács kiküldött iskolalátogatóinak, hogy
a tanárok előtt a modern nyelvtanítás terén mintaleckéket tartsanak a tanulók szá
mára, hogy így gyakorlatban mutassák be a modern nyelvoktatás módszertani elveit.
E helyes lépés szerintünk minden tárgyra hasznos volna.
G. J .
K ülföldi tapasztalatok címmel jelent meg az előbbi számunk 116. lapján egy
megjegyzésünk, mely minél több magyar könyv külföldre küldését sürgeti. Frappáns
válaszul f. hó 4-én egy levelezőlapot kaptunk, mely Kassel a/d Fulda városából
egy odaszakadt magyartól jött, ki a maga s néhány idegenbe került református
honfitársa nevében a pataki főiskolától egy magyar bibliát s „ha lehet, néhány kis
olvasnivalót esdve kér". Természetesen küldtünk nekik. De legyen e szerény kérés
intő jel a magyar glóbusz lakóinaki
G. J .
V ergilius-em lékünnepet tartottak február hó 28-án a Baér-Madas leány-

liceum növendékei.
A n é p isk o la VII. s Vili. osztályainak felállításában szünetet ajánl az egye"
temes tanügyi bizottság (110. 1.). Valóban, vajúdó-kor intézményei maguk is vajúdni
szoktak.
A refo rm átu s lakosság száma Csonka-Magyarországon 1,777.286. Az egyházközségek száma 1183. Iskolája 1020 egyházközségnek van. Iskolaépület 1634, tan
terem 2510. A tanítók száma 2540. Ref. középiskolába 5324 tanuló jár; 1589 ref.
növendék nem református középiskolában végezte tanulmányait.
A z ifjú sá g lázadása címen tartott előadást nem rég dr. Veress Jenő teol. m.
tanár a Pro Christó Diákszövetség főiskolás diákösszejövetelen. Több hasonló elő
adás következik utána.
Egy refo rm átu s pedagógus em léke. A Hármas Kis Tükör szerzője, a tudós
Losonczi Hányoki István, a világhírű utrechti egyetemen doktori rangot nyert nagy
nevelő halálának 150 éves fordulóján, Neményi Imre ny. államtitkár a Tudományos
Akadémia üléstermében emlékbeszédet tartott.
„M i A ty án k “ a nyelv-vizsgán. Kolosvéron és Deésen nyelvvizsgát tartottak
a diákokkal. Többek közt azt a kérdést adták fel a jelölteknek: mondják el a „Mi
Atyánkot“ — románul. Mivel tudvalevőleg az Úri imádságot mindenki az anya
nyelvén szokta elmondani, a feladatnak egy jelölt sem tudott megfelelni. Jonescu
főigazgatónak nyilván az volt a célja vele, hadd lássák Bukarestben, hogy még a
„Miatyánk“-ot sem tudják a magyar fiuk elimádkozni — románul; tehát még „az
imádság sem tartja bennük a lelket“ . . .
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Protestáns d iá k o k kiléptek a Nemzeti Diákszövetségből. Az egybehívott or
szágos protestáns diák-kongresszus egyhangúlag határozta el, hogy a Magyar Pro
testáns Diákszövetség kilép a Nemzeti Szövetség tagjainak sorából, mert ez, a mai
szervezetével nem nyújt módot arra, hogy az egész magyar ifjúság egyenlő jogokkal
és kötelességekkel vehessen részt a munkában.
A pápai ős k o llég iu m egyik büszkesége a Képzőtársulat, amelynek tagjai
közt Petőfin, Jókain kívül annyi később nagynevű ember volt, március 15-i ünne
pélyét az idén a városi színházban tartotta és azt a rádió is közvetítette több száz
meg ezer volt pápai diák nagy örömére.
A m ezőtúri ref, gim názium szegedi Kis István cserkészcsapata tagavatással
egybekötött műsoros ünnepélyt rendezett, amelyen két vidám cserkész-jelenetet is
adtak elő a csapat tagjai.
19.200 ebédet ju tta to tt a Soli Deo Gloria diák-szociális osztálya a szegény
diákoknak. 300 diákot részesítettek ebéd- és pénzsegélyben. 1509 pengőt osztottak
ki gyorssegélykép megszorult diákok közt. 100 kapott ruhasegélyt. 1000—1050 refor
mátus család állandóan fizeti havonkénti ebéd megajánlását (4 P). Így vált lehet
ségessé önkénytes adományokból a rendszeres diáksegítő akció megszervezése.
Szabolcska M ihály em léke. A szarvasi Öregdiákok Országos Szövetsége el
határozta, hogy „Szabolcska Mihály Országos Emlékbizottság“-ot alakít. Elnöke az
elhűnyt iskolatársa, dr. Raffay Sándor ev. püspök lesz. Az emlékműre szánt ado
mányok Szarvasra küldendők.
A Soli Deo G loria ö tvenedik kollégium ának felav atása. A Szilágyi Dezső
téri ref. templomban avatták fel a 11. kér. Mátyás király reálgimnázium nagyobb
diákcsoportját a Soli Deo Gloria Szövetség Hagpál Benő kollégiumának tagjaivá.
Az esemény jubiláns színezetet attól nyert, hogy az avatás a Ref. Diákszövetség
ötvenedik kollégiumának megalakulását jelentette. Kovács I. István egyházkerületi
főjegyző, a Szövetség védnöke mondotta az ünnepi beszédet. Az ifjú tagok egy-egy
bibliai idézettel tettek hitvallást, az elnök pedig kézszorítással fogadta be a diáko
kat, akik jelvényül piros égőszívet viselnek.
E vangélikus ifjúsági kon feren cia K iskőrösön. A kiskőrösi evangélikus ifjú
ság Petőfi-zarándoklatot és kétnapos konferenciát rendezett. A Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Országos Központja részéről dr. Scholtz Oszkár elnök és Töltéssy Zol
tán titkár jelentek meg, azonkívül sok lelkész, tanár. A közel ezer főnyi hallgatóság
előtt dr. Kirschler Zoltán beszélt a „Diadalmas ifjúságiról.
H elyreigazítás. A debreceni ref. gimnázium tanári kara nevében egy körlevél
látott napvilágot folyó évi március hó 30. kelettel, amelyben többek között az az
állítás foglaltatik, hogy a központi igazgatóság február hó 12-i gyűléséről szóló
tudósítást a jegyző n é h á n y n a p m ú lva elküldte közlés végett a Prof. Tanügyi Szemle
szerkesztőségéhez, a tudósítás azonban a Szemle februári számában még nem
elent meg s ezért maradt tájékozatlan a tanári közvélemény a központi igazgatóság
határozatáról a Szemle márciusi számának megjelenéséig.
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Minthogy ebből az állításból az a vád látszik kicsillani, hogy a tanári köz
vélemény tájékozatlanul maradását a Szemle szerkesztőségének mulasztása okozta,
szükségesnek tartjuk annak megállapítását, hogy a kérdéses tudósítást az ORTE
központi jegyzője február 23-án küldte be szerkesztőségünkbe, 13 nappal lapzárta
után; tehát nagyon természetes, hogy a tudósítás a februári számban nem jelen
hetett meg. Egyébként a tudósítás kimaradását a Szemle februári számából, kellő
időben tudattuk az ORTE központi alelnökével.
Szerkesztő ség
A sá ro sp a ta k i reform átus tan ítóképző-intézetbe az 1931 - 32. tanévre az
I. osztályba 36 kifogástalan viseletű, jó tanuló vétetik fel.
Az intézettel kapcsolatos internátusbán lesz ingyenes, aki a teljes ellátásért
(élelmezés, lakás, fűtés, világítás, mosás) semmit sem fizet, három negyedsegélyes,
aki havi 10 P-t, félsegélyes, aki havi 20 P-t, negyedsegélyes, aki havi 30 P-t és teljesfizető, aki havi 40 P-t fizet.
F o ly a m o d n i m ájus 31-ig lehet.

Az érdeklődőknek a felvétel módozatairól felvilágosítást nyújt az intézet
igazgatósága.

Új könyvek,
E m lékezés vitéz K endek—K irchknopf G usztáv dr. bányakerületi
lelkészre. Budapest, 1931.
R a va sz L á szló : A lélek embere. (Prohászka ö.) Budapest, 1931.
M agyar világnézet. A Sol Club kiadása. Budapest, 1931.
R ecueil pedagogique. Janvier, 1931. Génévé.
W iczián D e zső : Luther, mint professzor. (Luther-tanulmányok I.)
Budapest, 1930.
Paulik J á n o s: Az ágostai hitvallás. Budapest, 1930.
Vitéz M a g a ssy Sándor: Miért vagyunk protestánsok?
F arkas M ihályné: Húsvét. Budapest, 1931.
Z ován yi J en ő : Képek a keresztyénség életéből. 5 értekezés. Borbélyny. Mezőtúr, 1931, Ara 2 P.
C zinyéry B arn a: Pusztuló Erdély, pusztuló magyarság. Miskolc.
Ára 1 P.

Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Stúdium**
könyvesboltban Budapest, IV., Múzeum-kőrút 21.

N YO M ATO TT B O R B É L Y G Y U L A K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N M E Z Ő TÚ R O N , 1931,

V. éviolyanr ílr szám.

1931. évi május hó.
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Böhm Károly emlékezete.
Húsz éve, hogy elvesztettük, május 18-án lesz az év
fordulója ; és mégis, mikor rágondolánk, még most is először
’■ri veszteség nagyságát érezzük, mert élete nagy művének
posthumus köteteiből az alkotó erő olyan csodálatos Ígére
tei szólónak felénk, hogy ellenállhatatlanul az a várakozó
és seji" kérdés támad az emberben: m it nyerhetett volna
még a magyar kultúra ettől a bámulatos szellemű férfitől,
■ Jakiben olyan üdén, frissen rügyezett egy nagyszerű elme
munkájával gondozott élet „aranyfájának“ minden dús haj
tása, amilyenről a mesék csodafái szoktak beszélni. Senki
se fogja sokallani az ilyen felsóhajtást, aki legalább végig>■' lapozta ezeket a köteteket.
A csupa merengés azonban méltatlan hozzá is, a miszszióhoz is. melyet örökségének be kell töltenie a magyar
szellemi életben. Ennek a hatásnak jeleit, nem lehet tagadni,
ma még nem találhatjuk arányosnak azzal a nagyszerű
életformáló erővel, m elyet öröksége magában rejt és amelyet
kéziratos hagyatékának kiadása még nagyobbnak fog egy
szer'' mutatni. Mi lehet ennek oka ? Nem voltak elég mun
kásak a Böhm örökségének közvetlen letéteményesei és őr
állói? Lehet; bizonyosan nem is szépítik talán kényszerű
szerénységüket, melyet mindenek előtt anyagiak hiánya
okozhatott, s amelyet az idegen iránt csaknem babonás ér
deklődésű magyar tudományos köztudat megnyerésére sze
rencsésebben megrendezett propaganda-hadjáratban hango
sabb és mozgékonyabb elemek könnyen hátraszoríthattak.
Mindenesetre, hasonló horderejű életműnek több visszhangot
kell vala keltenie, akár a hozzácsatlakozás, akár az ellen
mondás formájában,
mindenképpen a megtermékenyítő
,

I

—
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hatás bizonyságai volnának. Itt azonban, ami a Böhm K ároly
személyét illeti, nyugodtan ismételhetnők a saját nyugodt
ítéletét: az a mű, amely „nem készült csillogó díszműnek
a pillanatnyi meghallgatás szám ára“ (A z ember és Világa
III. kötet Előszavának utolsó sorai), várhat, amig felfedezi
a kereső értelem; de most már nem a Böhm Károly egyéni
sorsáról van többé szó.
*

A ki a Böhm könyveit a komoly érdeklődés jegyében
a kezébe veszi, az első, amit kiérez belőlük, s ami az első
perctől fogva meg is igézi, a filozófiai szellem karizmatikus
áradása az, amely egy néhány oldal átolvasásából hitele
sebben és megragadóbban nyilatkoztatja ki, hogy mi a fi
lozófia, mint hosszú elmélkedések a filozófia mivoltáról.
A z ember ellenállhatatlanul sodrába kerül a nagyszerű ér
zésnek, melyet a végiggondolás, az emberileg elérhe 'Z végső
elvek és elemek világába,
a Goethe Mutter-jeinek vilá
gába való leszállás fenséges vakmerősége fakaszt, s amely
ben mindig van valami abból az észbontó szédületből,
melyet a szabadság érzése ad, mikor elhagyni látszik maga
mögött és alatt a bizonyosságot, egyszerre megérzi, hogy
megtalálja azt az egyetlen bizonyosságban, a törvényben,
az egyetemesben, a végső valóságban.
De ez az érzelmi felkavartság itt is, mint minden em
beri alkotással szemben, csak szubjektív index, reámutató
jel arra, ami okozta: a filozófiai munka maga, egy rend
szeres világmagyarázat kibontakozása foglalja le a figyelem
java erejét. Ennek jellemét Bőhmnél nem nehéz meghatá
rozni. Ä filozófiának, mint egységes világmagyarázatnak
lehetséges típusai közül Böhm azt képviseli, amelyet a Kant
lángelméje tudatosított, alapozott meg és organizált, mint a
filozófiai fejlődés belső, alkatbeli tendenciájának logikai
követelményét, amelyre nézve a filozófia feladata: a tapasz
talat magyarázata, amely ebbe a kérdésbe tömörül: hogyan
lehetséges ez a tényleg bírt tapasztalat? Ennek a kérdés
föltevésnek pozitív problém ája: a tapasztalatot létesítő funk
ciók felkutatása. K ant filozófiai tette azért tetőzi be elvileg,
azaz a filozofálás elvét illetően a történeti fejlődést, mert
azt a tanulságot ismeri fel és emeli ki öntudatosan belőle,
—
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hogy a világmagyarázat tényezői közül össze sem hasonlíthatóan nagyobb fontossága van a tapasztalatot végző alany
funkcióinak, mint az általa megformált tárgy tartalmi vo
násainak, mert a végső pont, ameddig ama tartalmi voná
sok értelmét visszafelé lehet nyomozni, maga is éppen az
alanyban van.
A Böhm filozófiája az elkerülhetetlen tapogatózások
után, melyek közt a maga egyéni látásmódjának érvénye
sülését fáradhatatlan munkával kidolgozta, Kantnak ebben
a felszabadító tettében találta meg a maga eredtető csiráját
és éltető alapelvét. És minthogy a Kant tanának igazán
középponti és termékeny elvét ragadta meg, azért tudta a
kriticizmus alapelvét továbbfejteni és a benne rejlő nagy
szerű magyarázó erőt egységesebben, rendszeresen és olyan
kérdésekre is alkalmazni, ahol a Kantra visszamenő böl
cselők egy része problémát se lát, mint pl. az értékelmélet
kérdésében, ahol Natorp élete végéig a kérdés felvetését is
kicsinyelte. Bőhmnek egyetemes és mindent meghatározó
kérdése mindenütt ez: a tapasztaló szellem minő alkata és
funkciói magyarázzák az ember tényleg bírt tapasztalatát:
a tudományos, erkölcsi, vallásos, művészi tapasztalatot?
Ez az uralkodó érdek van kifejezve abban a fogalmazásával
is figyelmet keltő kijelentésében, hogy az emberben hova
tovább mindinkább a művész kezdte érdekelni, aki a maga
világát megalkotja. (Axiologia, előszó.) Minő fogásokkal
teszi ezt a szellem abból az egyetlen közvetlenül adott vala
miből, amit az inger egyetemes ismereti fogalma alá foglal
a magyarázat, de amely ingert már a szellem által feldol
gozotton vesz tudomásul az ember? Mindenütt ezeknek a
funkcióknak fölkeresése a Böhm nagyszerű tette. Ezeket
nyomozza végig a világkép megformálásának és megérté
sének végtelenül finom szövedékében, ahol a kategóriák neve
alatt kutatott végső tényezők egyszerű értelmezésében tetőződik a korszakos kutatás, am ely az új kanti irányok akár
melyikével versenyzik az alapelv tiszta megtartásában és
módszeres kivitelében egyaránt, eredményeinek hódító egy
szerűsége pedig belső igazságát jelenti az olyan bonyodalmas
és nehézkes rendszerekhez képest, mint pl. a Cohen dodonai,
sőt talmudi homályossággal sejtelmeskedő tanai (a Logik
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der reinen Erkenntnis-ben), vagy a L ask vagy R ick ert kö
rülményes fogalom-hálózatai, vagy végül a H u sserl egy ér
telemre még nem jutott ideológiai fenomenológiája.
Ezek a kutatások világították meg igazán, hogy mit je
lent az, hogy a szellem az ur a maga világában; ezért
mondotta A szellem élete c kötetében (Előszó I X .: „A z én
tanomban a rejtőző félénk teremtés
úrrá lett, a láthatat
lan
vaskos és izmos valósággá, a kiterjedés nélküli
abstractio
életteljes hatalommá“. Igen, mert nemcsak
hogy nem puszta befogadó, receptív, passzív valami, hanem
annyira izmos valóság, hogy csak az ő tevékenysége teszi
lehetségessé mindazt, amit ámulva szemlél és ért meg a
ta p a szta la t valósága gyanánt az ember. Magamagát fejti ki
a szellem, mikor tapasztal és magát fonja bele a tapaszta
lataiba, ennélfogva van egyáltalában tapasztalat és csak
ezért érthető, amit az ember egyáitalában megérthet. H ogyan
történik mindez, hogy lesz a szellemtől merőben különböző
ingerből, a másból, az énnel rokon, tisztán szellemi termé
szetű tapasztalat és ennek megértése,
ez örök titok ma
rad, de legalább a titkot ott illetjük a jogos tisztelettel, ahol
természettől fogva van, nem vesztegetjük olyan sejtelmekre,
ahol csak a babonás tájékozatlanság táplál semmiféle Észle
letre se érdemes idolumokat. Még ha valami nagy Világ
szellem eszköze és része is az emberi szellem, akkor is azért
ur, mert szellem, és a maga világában a maga alkotásai
közt él, amelyek az ő szellemi természetét hordozzák,
ez
a mély értelme annak a sokakat megriasztó tannak, mely
szerint a tapasztalat az ember projekciója.
Ha még a tapasztalat megformálásában is autonom a
szellem, mennyivel inkább ott, ahol az átformált és így lehet
ségessé tett tapasztalatot a maga öntudatos tervei szerint
célszerűen alakítja. Ennek a tárgya fölé került szellemnek
ilyen tevékenységét kutatva, mélyült el a Böhm kutatása a
legnevezetesebb fölfedezésig, melyet a modern filozófia leg
döntőbb elvi nyereségének nem lehet elégszer hirdetni: hogy
minden alakító munkájában az emberi szellemet az érték
gondolata vezeti, hogy tehát az értékelés az igazi egyetemes
és alapfunkciója és hogy ezért a legvégső tényezők értelme
zése hiányos, amíg az értékelés szerepét és alkatát nem
—

—

—

—

—
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világítja meg. Nem a gondolat felvillantása a Böhm érdeme,
ennél sokkal több az ő tette: az érték egyetemes tanának
megalapozása. Hogy ez mit jelent, mindenki megítélheti, aki
az értékfilozófia jelen állásáról olyan beszámolókból, mint
pl. a Messeré (Deutsche Wertphilos. der Gegenwart, 1926,
vagy a Wertphilos. der Gegenwart Philos. Forschungs.
1930). azt látja, hogy a csaknem légüres térben építkező
metafizikai spekulációk és a nyers empíria közt hogy hányattatik a tanácstalan ember. Itt, csakugyan, még kiderül egy
szer, hogy igaza van Bartók Györgynek Bőhmről írt pom 
pás ismertető tanulmányában: „Axiologiát még mi magya
rok is, tőle leszünk kénytelenek tanulni!“ (Böhm Károly.
Kultúra és tudomány, 1938. 140.)
Talán egyebet is: a Szellem életének nagyszerű ered
ményeit, az öntudat szerepének és alkatának megvilágítását,
a képkapcsolás tanának elmélyítését, az egységes ember
magyarázatának egész bámulatosan mély és éppen ezért
természetes elveit, melyeket az Ember és világa II. kötete
ad, valamint a megismerés és megértés magyarázatát,
mellyel a IV. kötet összefoglalja a modern filozófia egész
tendenciájának minden főszálát és kimutatja azokat a pon
tokat, ahol jegecedési folyamatukban megtalálhatják a maguk
kristályosodási központjukat a ma még forrongó irányok.
Nincs, csakugyan, ami indokolná, hogy a magyar tudo
mányos köztudat tovább is azt várja, hogy valaki fölfedezze
számára a Böhm filozófiáját, netalán valami külföldi tekin
tély; a legilletékesebb magyar elmék megóvtak már ettől a
pironságtól: Pauler Ákos és Nagy József munkái után nem
a felfedezés, hanem a tanulmányozás és hálás felhasználás
vár a m agyar közönségre. Ebben, ismét megvillan, nem a
Böhm személyes érdeke forog szóban, hanem a mienk,
akiknek minden óráért kár, amellyel késünk felhasználni a
magunk revíziójához, ahogy Makkai Sándor megjelölte — a
legtalálóbban
a mai nemzedék vitális feladatát, a leg
nemesebb eszközök egyikét, mellyel visszanyerhetjük az el
vesztett javak legfőbbikét: a szellem méltóságának meg
becsülését és érvényesítésére az elhatározást.
Tankó Béla,
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Békesség
a földön és az emberekhez jóakarat! Igen, békesség és béke. Ezt kí
vánja, ezt akarja az egész világ. Az egyik egyszerűen, mert ez örök
emberi eszme vagy keresztyén gondolat; a másik azért, hogy bizonyos
nemzeti, társadalmi célokat megvalósítson általa, vagy kereskedelmi,
ipari okokból; az egyik az anyagért, a másik a szellemért. De mikor
jön el az országa, mikép kell dolgozni eljöveteléért ? Különösen hogyan
lehet és kell nekünk nevelőknek fáradozni érte? Itt a bökkenő.
A sok tétova, hiábavaló kísérlet közt egy bizonyos. Az, hogy a
béke gyönge plántája leghamarabb megfogan és szárba szökken, ha az
iskolák veteményes kertjében, az embercsemeték fogékony leikébe ül
tetik jókorán arra termett jóindulatú iskolamesterek.
Egy érdekes könyv jelent meg erről gazdag tartalommal. Nem
csoda, ha gazdag, hiszen 18 nemzet fiai dolgoztak rajta becsületes, őszinte
közakarattal, önzetlen buzgósággal és a használni akarás meleg vágyával.
A Prága városában 1927. április 16—20. napjain tartott nemzet
közi konferencia tárgyalásait és az ott előadott tanulmányokat gyűjti
össze ez a munka.1 Az egyes gyűlésekről készült rövid jegyzőkönyv
után (a gyűléseken állítólag kitűnően vált be világnyelvnek az esperantó),
az előadók vagy bizottságok által előterjesztett munkálatok in extenso,
egész terjedelmükben vannak benne közölve. Itt húzódik el az a gaz
dag erű, széles rétegű bánya, amelyből fejteni, szedegetni akarok, nem
teli marokkal, mert arra sem időm, sem helyem, csak mutatóba néhány
érc-fajtát megismertetni, hogy az olvasónak esetleg kedve jöjjön utánam
böngészni.
Első a sorban egy svájci híres pedagógus értekezése „A békére ne
velésnek néhány lélektani problémája“ címen.
A gyermeki lélek önként jelentkező első irányzata, úgymond,
amellyel a béke eszméjétől ihletett nevelőnek gondosan számot kell
vetni — a harci ösztön. Miután ez a lélektani jelenség kellőkép meg
van állapítva, nyomban felmerül a gondolat, hogyan kell ezt a velünk
született ösztönt nemes célok szolgálatába állítani ? Mikép lehet az ön
zést önzetlenséggé nemesíteni? A „sacro egoismust" úgy oltani be, úgy
hajlítani, hogy az altruísmus szép gyümölcsét teremje. Ez a kérdések
kérdése!
Érdemes az elmélkedő tudós férfiú fejtegetéseit meghallgatni. Fő
dolog, úgymond, ezt a bizonyos ösztönt a háború és sport terén fog
lalkoztatni. Aztán jönnek szép fokozatos rendben egymás után az „alpinismus, platonisatio, objektivatio“. Felsőbb fokon tovább: a magasz
tosság, fenség példája (sublimatio).
Szerencsére, ily programra megvalósításához maga a gyermek
nyújt segédkezet. Első helyen kínálkozik mindjárt az ő társadalmi
ösztöne, amelynek 3 főalakja van: a nyáj-érzés (instinctus gregarius),
1 Pierre Bővet: Travaux de la Gonférence internationale tenue a Prague 1927,
Génévé. Bureau international d’Education, 4. Rue Charles Bonnet.
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az alkalmazkodás gyönyörűsége (voluptas accomodationis) és tetőzetül
az összetartozás érzete (solidaritas).
Mind a harci ösztön, mind az összetartozandóság érzése átvihető
s értékesíthető a vallásos hit mezején. A vallásos ösztön fejlődése és
nyilvánulata különböző alakokban s eltérésekben figyelhető meg, pl. a
szülök, a törzs, a nemzetség, a haza, az emberiség tisztelete (deificatio).
Az emberiség szeretete azonban, melyet annyira óhajtanánk, a
gyermeki szívből kivírágozva látni, a legbecsesebb hazafias érzelmek
támogatását kénytelen nélkülözni.
Ennek a szeretetnek a nemzeti nyelvek még csak nevet sem
tudnak adni a maguk emberségéből. Ott volna ugyan a cosmopolitismus
(világpolgárság) szó, de mikor... „Világ-polgárok“ — tulajdonkép ilyenekké
kellene lenni szívében mindenikünknek, vagyis minden salaktól megtisztult,
igazán krisztusi értelemben vett tiszta emberekké, hirdeti nagy hévvel
az előadó. Ám tudjuk, mily értelművé rontották el ezt a nevezetet a
cinikusok. Szerintük az állam és törvényei csak a józan ésszel ellen
kező, botor, ennélfogva elvetendő hagyományok összességét jelentik.
Ok nem a pozitív tartalmat, a szeretetet, az odaadó hűséget hang
súlyozzák, amelyeknek képe feltámad lelkűnkben a „polgári erény" szó
hallatára, de a tagadást, mert nem akarnak a nemzeti szokásoknak és
erkölcsöknek behódolni, mint amelyek az ő átnemesült, megfinomult
„intellektus"-ok ítélőszéke előtt egyáltalán igazolhatatlanok. A békére
nevelésben segítő társul nekünk más valami kell, nem a tagadó
cosmopolitismus.
És e pontnál föl meri az előadó vetni a kérdést: vájjon a Népszövetség szolgáltat-e néminemű tárgyat és támogatást az emberies ér
zület kiműveléséhez? Bizonyosan, — hangzik reá a rövid és hatá
rozott felelete.
Itt azonban nehézségek merülnek fel, kivált a jelkép vagy a
személy hiánya miatt, aki azt megtestesítené.
„Szerencsére az ember-család jelképéül soha szebb, nagyobbszerü,
dicsőbb mintát nem találunk, mint a mennyei atya képe. Az em
beri testvériesség vallása soha nern mondhat le őróla, sőt meg vagyok
győződve, sokáig nem is tudna ellenni nélküle."
Az előadó így foglalja össze tanulmányát: a békére nevelésben
megvan együtt és szépen megfér, kiegészíti egymást: az erkölcsi ne
velés (a rossz ellen való küzdelem), a társadalmi nevelés (a mennyei
atya és ember-család felsőbb fokú megismerése).
*
A 3 szakosztály (Lélektan, Oktatás, Nevelés) érdekes jelentéseket
nyújtott b e : a gyermeki érzelmek és balítéletek körül végzett vizsgá
lódások eredményéről; hangoztatja, követeli a hadi kifejezések hasz
nálatának lehető mellőzését, végül a mindenkinek egyformán kijáró
igazságszolgáltatást. Igen megnyugtató, sőt bátorító tanúbizonyságok
akadnak közte (self, goverment, az ifjúsági Vörös Kereszt; iskolaközi
levelezés esperantó nyelven; nemzetközi versenyek (camps) — de
hosszú volna itt mind felsorolni.
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Rosszul esnék azonban egy rio de janeiroi népiskolai igazgató
jelentéséből egy-két jellemző sort nem idézni. 20 iskolájuknak 20 ame
rikai köztársaság és több ««európai ország nevét adták. Külföldi nagy
emberek, de főkép jeles pedagógusok nevéből va'óságos kultuszt űznek és
ezek személye iskoláikban lelkes, tanulságos tüntetések alkalmául szolgál.
Néhány hónappal ezelőtt pl. Comoenius emlékére rendeztek ün
nepet s ez alkalommal ugyancsak dicsőítették a nagy morva férfiút,
nemes hazáját és az emberi összetartozandóság érzetét, mely eszmének
ő oly őszinte hirdetője és bátor harcosa volt.
Minden ily ünnepségen az illető országok, melyeknek fiain ép az
ünneplés sorja van, követeik és minisztereik által képviseltetik magukat;
ezeknek aztán az iskolás gyermekek átadják üdvözletüket az illető or
szágok gyermekei részére.
A „Pedro“ iskolában meghonosított „Népek szeretete" nevű ün
nepély a következő módon folyik le : évenként december 2-án a világ
minden országának zászlói ki vannak rakva a felsőbb osztályok növen
dékei elé, akik ünnepélyes fogadalmat tesznek, hogy megőrzik a rájok
bízott zászlókat gondosan és azoknak becsületet szereznek. Az egyes
országok neveit sorshúzással osztják szét a gyermekek közt; ki melyik
ország nevét kapja, annak a zászlóját köteles egy évig gondozni. Ezek
a féltős jelképek, minden szombati nap, a növendékek előtt a padok
szélén vannak kitűzve és az általuk jelzett országok ünnepnapjain az
az apró konzulok megilletődve fogadják kis kollégáik tisztelgéséi.
Ilyenkor aztán a tanárok rövid ismertető előadást tartanak azokról a
nagy emberekről, akik országaikat híressé tették és azokról a kiváló
társadalmi, politikai eseményekről, amelyek területükön végbementek.
A fiúk jó magaviseleté föltétlenül kívánatos, hogy élvezhessék azt
a tisztességet, mellyel a rájok bízott zászló őrizete jár.
E megkapó, eredeti iskolai intézménynek nemcsak közvetlen ne
velői értéke szökik szembe, hanem ami talán még fontosabb, a köl
csönös megismerés, megbecsülés révén, a nemzetek közt annyira óhaj
tott kiengesztelődés, a nemzetközi béke művének általános nagy emberi
érdekeit igazabban szolgálja az, mint akárhány diplomáciai éles elmével
fölépített genfi egyezmény.
(Mezőtúr)
Fejér Lajos.

Hogyan lehet könnyen megtanulni
a der die das használatát?
Magyar embernek a modern idegen nyelvek közül legnehezebb a
német nyelv megtanulása. Itthon, iskolában, könyvből annyira elsajátít
hatja, hogy könnyen olvashat német tudományos és szépirodalmi műve
ket. Azonban ahhoz, hogy németül kifogástalanul beszéljen, a kiejtésen,
nyelvtani szabályokon és alakokon, szóbőségen és frazeológián kívül
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első kellék, hogy ismerje a német szavak nemét. Azt pedig könyvből
igen nehéz megtanulni; hosszas és komoly gyakorlat kell hozzá. És
ezért idegenkedik a magyar ember a német beszédtől. Nincs, amire
biztosan támaszkodhatnék a tudása.
Egész életemben bántott, hogy a szavak nemeit nem tudom úgy,
mint a németanyanyelvűek.
1917 nyarán elhatároztam, hogy az idevonatkozó szabályokat és
összes kivételeket jól megtanulom. Égy hónapi buzgó tanulás után rá
jöttem arra, hogy tanulásom nem ér semmit sem. Ékkor egy véletlen
megyfigyeléssel olyan módszerre jöttem rá, amelynek segítségével egy
hónap alatt hétszáz szó nemét biztosan megtudtam jelölni. Arra a gon
dolatra jutottam, hogy a der die das-t komoly szabályokkal nem lehet
megtanulni, tehát megtanulom komoly szabály nélkül, tréfával és jó
kedvvel. Módszerem elve az, hogy minden fogalmat lerajzolok, még
pedig úgy, hogy a rajzban benne legyen a nemet jelölő r, e, s-betű.
Ilyen módon körülbelül kétezerhétszáz szóból álló tárgyi szócsoportgyűjteményt szerkesztettem, mely az „Ifjú Évek" című evangélikus
ifjúsági lapban jelenik meg.
Módszeremmel az első kísérletet budapesti evangélikus gimná
ziumunkban végeztem. Egyik délutáni német tanfolyam részére dr.
Loisch János kollégámmal való megállapodás szerint kiválasztottam 32
szót. Ezeket a német szavakat egy-egy lapra leírva (névelő nélkül) a
magyar jelentés hozzáírásával kiosztottam a tanulóknak, azzal a fel
hívással, hogy mindenki írja oda a német szó elé a német névelőt
ahogy tudja, ha pedig nem tudja, akkor tegyen a német szó elé gon
dolatjelet. A tanulók száma 13 volt, a szavak száma pedig 32; így
tehát a lehetséges találatok száma 416. A tanulók öt perc alatt el
készültek és ekkor a lapokat összeszedtük.
Ezután a táblára rajzoltam a 32 szó képjelét és mikor készen
voltam, újból elolvastam a 32 német szót a nem jelölésével. Ezután a
táblát letöröltem és ekkor más lapokat osztottunk ki a tanulóknak és
felszólítottam őket, hogy gondoljanak a táblán látott rajzokra és úgy
írják most oda a német szavak elé a der, die, das-t.
A 13 tanuló közül egy volt hetedosztályos, a legfiatalabb pedig
egy másodosztályos. A hetedosztályos a rajz előtt 8 szó nemét jelölte
meg helyesen, a rajz után pedig mind a harminckettőt eltalálta. Egy
harmadosztályos 2-ről 27-re emelkedett a helyes jelölésben, egy másod
osztályos 3-ról 26-ra. A tizénhátom tanulónak a rajz előtt 82 volt a
helyes találata, a rajz látása után pedig 304. Tehát ennyire megköze
lítették a legnagyobb lehetőséget, a 416-ot.
Körülbelül ilyen eredménnyel végeztem kísérletet az evang. leány
kollégiumunkban is dr. Böhm Dezső igazgató támogatásával. Dr. Révész
Emil kolléga pedig a IV. kér. Eötvös reáliskola két osztályában. Evan
gélikus ínternátusunkban az egyik német társalgási csoport tanulói úgy
tanulják e módszerrel a német szavakat, hogy a főnevekhez maguk
készítik a rajzokat s a jelölésben különféle színeket is használnak.
Véleményem szerint a der, die, das megtanulása a magánszorga-
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lom feladata. A család gondoskodhatik arról, hogy e módszerrel a
tanuló e tudnivalót otthon elsajátítsa. Olyan anya, aki maga egy szót
sem tud németül, a szünidőben gyermekét megtaníthatja ötszáz, vagy
ezer, sőt ezerötszáz szóra is, úgyhogy biztosan tudhatja a nem meg
jelölését. Ha azután a tanuló ilyen tudással kerül vissza az iskolába,
akkor már a német nyelv nem okoz annyi aggodalmat és fejtörést. így
ez a módszer egyik eszköze lehetne az iskola és család tudatos együtt
működésének. A tanulókat pedig hozzászoktatná ahhoz, hogy maguk is
jobban figyeljék meg a dolgokat, próbálják meg a rajzot minél többször
segítségül venni és az önmunkásság értékét megbecsülni. Végül beléjük
kell oltani azt a meggyőződést, hogy erős akarattal minden szépet és
jót meglehet tanulni. És akkor német tankönyveink, nyelvtanaink és
olvasókönyveink, melyek annyi rajzzal és képpel vannak ellátva, előt
tük még vonzóbbak és még kedvesebbek lesznek, mert nem kerül
eléjük bennük semmi olyan, amitől félniök kellene, mivel nem lesz
semmi, amit megtanulniok lehetetlen volna.
A kísérletnél használt szavak a következők voltak:
Klima
Sand
Quarz
Hindernis
Kenntniss
Farm
Dreieck
Lehm
Bekenntnis Nordpol Lava
Firnis
Bedürfnis
Eiszapfen Atom
Element
Funke
Finger
Donau
Grad
Wildnis
Finsternis
Bleck
Gas
Nusz
Viereck Teisz
Knopf
Teer
Turm
Rusz
Kukuruc
Wasser
Erlaubnis Zopf
Alm
Wachs
Kino
A kísérletek eredményének összefoglalása:
Találatok
cfi0
'OJO
CÖ
'C
'<(fi0
'C
-o
-o
4
c
/i
o
o
'O
iO
"ŐS
3
*ca
cc
0
9
CSJ JZ
<o
«T
Cö
N C
U>
>.
s
«
a
oc
o
GO H
—!
P£
304 222 19"/» 737u 547o
Bp. ev. gimn.
32X 13= 416 82
513 355 147o 48Vo 347»
Bp. ev. leánygimn. 34X31=1054 158
Bp. Eötvös r. VI.a. 38X48=1824 283 1140 857 15"/o 62 /o 477.1
758 538 197n 68'7o 497o
„
VI.a. 38 X 29=1102 220
Bp.
Összesen: 4396 743 2715 1972 1 6 /u 61% 447.1
A leánykollégiumban a kísérleteket az I. osztály kezdő csoport
jával végeztük.
Dr. Hittrich Ödön.
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A húrnégyszögek.
(Mennyiségtan óra a leánygimn. V. osztályában.)
T: Melyek a háromszög nevezetes pontjai?
A : A körülírt és beírt kör középpontja, a magassági- és súlypont.
7 : Ha a háromszög köré kört rajzolunk, akkor e kör szempontjából
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miknek tekinthetjük az oldalakat?
A háromszögoldalak a kör húrjai.
Hogyan nevezhetném el tehát a körberajzolt háromszöget?
A körberajzolt háromszöget tehát húrháromszögnek nevezhetjük.
Ugyanúgy gondolkozva az olyan háromszögnek is nevet adhatnék,
amelybe kört rajzoltunk. Mi lenne ez?
D: Ez érintőháromszög lenne.
T: Lehet egy és ugyanaz a háromszög húr és érintőháromszög?
E : Igen, mert mindegyikbe és mindegyik köré lehet kört rajzolni.
T : Minden háromszög lehet húrháromszög?
F : Igen.
T : Vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket a négyszögek esetén. Milyen
kérdésekre várunk feleletet ?
G: Lehet-e négyszögbe és köréje mindig kört rajzolni ? Hogyan kel
lene ezt megtenni ?
T: Láttunk-e már olyan esetet, amikor négyszöget kör vett körül?
H: Négyzet és téglalap köré mindig lehet kört rajzolni.
T : Hogy nevezhetjük ezeket az előbbiek alapján ?
I: Húrháromszögeknek nevezhetjük őket.
T : Milyen négyszögbe lehet kört rajzolni ?
K : A négyzet-, esetleg rombuszba.
T : Mi ezeknek a neve ?
L : Érintő négyszögek.
T: Ebben az órában a húrnégyszögekkel fogunk foglalkozni. Meg fogjuk
vizsgálni először G. kérdését. Melyik az?
M: Lehet-e minden négyszög köré kört rajzolni és hogyan?
T : Láttuk, hogy négyzet és téglalap köré lehet kört szerkeszteni és azt
is tudjuk, hogyan. Van-e olyan négyszög is, amely köré nem tud
nánk kört rajzolni ?
N \ A rombusz köré nem lehet rajzolni.
T : Keressük meg az okát!
O: Az egyik átlója hosszabb a másiknál és így 2 pont vagy a körön
belül, vagy kívül fekszik.
T : Ha most eltekintünk a parallelogrammáktól, és a kérdést bármilyen
négyszögre nézve feltesszük, ezt már úgy fogalmazhatjuk meg:
Miért nem lehet minden négyszög köré kört rajzolni ? A felelet
megkönnyítésére képzeljék el a négyszög egyik átlóját megrajzolva.
P : Három csúcs már meghatároz egy kört s nem biztos, hogy a ne
gyedik csúcspont is rajta van ennek a kerületén.
T: Megkaptuk tehát G. kérdésére a feleletet. Nem minden négyszög
húrnégyszög, hanem csak melyik az ?
R : Csak az húrnégyszög, amelynek 3 csúcspontja által meghatározott
körön rajta van a negyedik csúcspont is.
T: Hogyan kell tehát a kört megszerkeszteni?
S : Ugyanúgy, mint a háromszög esetében.
T : Ha meg akarjuk vizsgálni azt, vajion húrnégyszög-e valamely négy
szög, vagy sem, erről csak szerkesztés útján tudnánk meggyőződni,
B:
T:
C:
T:

182

PRO TESTÁN S TA N Ü G YI SZEMLE

ami körülményes és nehézkes. Hogy ezt elkerüljük, más ismertető
jelet kell keresnünk, amellyel gyorsabban célhoz érünk. Vizsgáljuk
meg ezért ismét a parallelogrammákat. Négyzet és téglalap köré
lehet kört rajzolni, rombusz és romboid köré nem. Miben egyezik
az első kettő egymással és miben ütnek el a többitől ?
U : Az egyezés a szögekben van.
T : Mely alkotórészeket kell tehát megvizsgálnunk ?
V: A szögeket kell megvizsgálnunk.
T : Rajzoljunk tehát egy kört és ebbe lehetőleg szabálytalan négyszöget.
Ennek szögei legyenek «, ß, y, <>'. Hogy ezek között összefüggést
(ismertetőielet) találhassunk, próbáljuk meg ezt a négyszöget olyan
háromszögekre bontani, amelyeknek a szögeiről lehetőleg sokat
tudunk. Milyen háromszög kerülhet itt szóba ?
Y : A derékszögű, egyenlőoldalú és egyenlőszárú háromszögek.
T: Egyenlőoldalú háromszögekre lehet ezt a négyszöget felbontani?
Z : Nem.
T : Egyenlőszárú háromszögekre ?
A : Egyenlőszárú háromszögekre fel lehet bontani, ha minden csúcs
pontot összekötünk a középponttal. (Elvégezzük.)
T : Mi történt a négyszög szögeivel ?
B : Mindegyik két részre oszlik.
T : Betűzzük meg őket ugyanazzal a betűvel és indexekkel: at, a2 stb.
Mit tudunk az így keletkezett szögekről?

C:

«1

D:
E:
F:

7\
y*

=
= F,
ßt
= ői

T : Ha ezt a négy egyenletet összeadjuk, lesz: (Figyeljünk a sorrendre.)
G:
-F + }\ f / , = Fi -F A + Ü, + c)ä.
T : A négyszög szögeivel kifejezve:
H : <x ~F á — ß "F
T: Foglaljuk szavakba ezt az eredményt!
I: A húrnégyszög 2 szemközti szövegének összege egyenlő a másik
két szög összegével.
T : Mekkora a négyszög szögeinek összege ?
J : A négyszög szögeinek összege 360°.
T : Mennyi jut tehát két szembenfekvő szög összegére?
K: Két szembenfekvő szög összege 160".
T : Ezt az eredményt figyelembe véve, mi a húrnégyszög ismertető jele?
L : A húrnégyszög ismertető jele az, hogy 2—2 szemközt fekvő szöge
kiegészítő szögek.
T: Ismételje el ezt az eredményt M!
T : Lássuk meg azt, hogy az eddig tanult négyszögek közül melyek
húrnégyszögek. Vegyük őket sorra!
N : A négyzet és téglalap húrnégyszög, mert szemben fekvő szögeik
derékszögek.
O : A rombusz és romboid nem húrnégyszög, mert egymással szemben
hegyes-, illetve tompaszögek feküsznek.
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P: A trapézek nem húrnégyszögek, mert a szomszédos szögek egé
szítik ki egymást 180°-ra.
T: Nem lehetséges az az eset, hogy a párhuzamos oldalakon fekvő
szögek páronkint egyenlők legyenek ?
R : De igen. Az egyenlőszárú trapéznél így van, s itt is kiegészítő
szögek a szemközt fekvők.
T: Végül milyen négyszögek kerülhetnek még szóba ?
S : A deltanégyszög.
T: Mit tudunk ennek a szögeiről ?
U: Két szöge egyenlő.
T: Mekkorának kell ennek a két szögnek lenni, hogy a deltanégyszög
húrnégyszög legyen ?
V: A két egyenlő szögnek egyenkint 90‘’-nak kell lenni.
T: Készítsünk magunknak táblázatot ezekről az eredményekről:

Húrnégyszög
igen
négyzet
téglalap
egyenlőszárú trapéz
a deltanégyszög akkor,
ha 2 egyenlő szöge derékszög

nem
rombusz
romboid
közönséges trapéz
általában a többi
négyszög

T: Milyen kérdést vetettünk fel ?
Minden négyszög húrnégyszög-e ?
T: Milyen választ találtunk ?
Y: Nem minden négyszög húrnégyszög, csak az, amelyben a 2—2
szembenfekvő' szög egymást 180'’-ra egészíti ki.
T: Miért nem húrnégyszög minden négyszög?
Z : Mert három csúcspont már meghatározza a kört s a negyedik csúcs
pont nem fekszik föltétlenül ugyanazon a körön.
X:

Megjegyzés: A kerületi szögek alapján történő bizonyítást nem
találom olyan szemléletesnek ; másrészt az érintőnégyszögeknél analóg
eljárást használhatok, ami a munkát lényegesen megkönnyíti.
(Nyíregyháza)

Ambrózy Géza.

Mikor alapították a pataki iskolát?
Zoványi Jenő a Prot. Tanügyi Szemle 1930. évfolyamának 171—3.
lapjain azt állítja, hogy Patakon protestáns iskola 1548 táján keletkez
hetett csak, a még nem régen ott tanyázott Clarissza-apácák kolosto
rában. Comenius a De cultura ingeniorumban viszont azt írja, hogy a
pataki iskola 1650-ben, alapításának kezdete óta százados jubileumát
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fogja ünnepelni (Prof. Tanügyi Szemle 1930. 117. 1.). Két dátum van
tehát, szemben a Szombathi által megállapított 1531 -i évvel. Comenius
megállapítása, azt hiszem, inkább a kollégiumi rangra emelésre vonat
kozik. A Zoványi megállapítását is későinek tartom. A helyzetet mégis
úgy látom, hogy az 1531-es évszám korai.
Az Égyháztörténeti Emlékek III. kötet 206. lapján van egy 1537ből való latin emlék, amely a nagyváradi béketárgyalás előzményeit
mondja el. Patakon összejöttek a váci püspök, a herendi érsek, a kalocsai
érsek, Fels Lénárt előzetes tárgyalásra. A vajda megbízottai előbb
templomba küldték őket: „ire ad templum, quod in civitate est, et
ibidem audire sacrum, ex quo vocati essemus, ad prandium apud d.
Petrum Perenni." Tehát a városi templomba mentek, de Perényi nem
ment velők. Később ezt olvassuk u. o .: „respondi ego, finita missa,
ita audimus sacrum, quo finito imus ad arcem.“ A 213. lapon Perényi
attól fél, hogy luteránussága miatt esetleg javaitól és életétől is megfosztatik.“ Melyik templomba küldte az érsekeket, püspököket? Csakis
a katolikusba. Hol volt ez? A városban. Régen a „város" alatt a
várat és annak kerületét értették (pl. Matricula ven. tractus Zemplén
[44—299. 1.]: 1633. 5. jan. Pataki Szíjjártó Mihály parázna feleségét a
város kerítésén a templom mellett kibocsájtották.) A mai külső város
neve: Hostat volt. Ügy, de a vártemplomot csak 1542-ben kezdte (de
csak kezdte) építeni Perényi Péter.1 Kellett tehát egy másik (nem Szűz
Máriáról, hanem Kér. Szt. Jánosról elnevezett) templomnak is lenni;
ez 1526-ban még állt. De állni kellett 1537-ben is, ha csak azt nem
tételezzük fel, hogy a vártemplomba küldte őket katolikus istenitiszte
letre (de maga nem ment). Valószínűleg a barátok kolostora mellett
lehetett, akik, mint a ferencesek konventjének a jegyzőkönyve bizo
nyítja, még sokáig voltak Patakon, sőt konventi gyűléseket is tartottak
itt s csak lassan szűnt meg a pataki konvent. Ha pedig katolikus temp
lom volt az a templom, ahova Perényi őket küldte, hogy lehetett az
protestáns iskola mellett akkor ?!! Vagy Perényi ekkor még nyíltan,
pláne erőszakkal nem lépett fel ? Akármilyen „fecsegéssé fajult a közlékenysége, bizalmaskodása", a szerzőnek egy biztosat mégis ad : akkor
Perényi katolikus templomba küldte őket s ő maga még erős luteránus
nem lévén, 1547 előtt iskolát nem alapíthatott itt. A 341. olasz levél
ben (1639. febr. 19-ről) azt olvassuk, hogy „a jeles Perényi Péter el
árulta a hitet, az országot, a felséget, János királyt s talán el fogja
árulni saját fiát, A hitet, mert ő perfid lutheránus... Ugyan e szán
dékkal nyomatták ki a . .. luteránus magyarok magyar nyelven a hit
vallásukat . . . “ Amit 1536 s 1538-ban Gálszécsi s Benczédi énekes
könyveinek támogatásával is kimutatott, itt már határozott színt öltött:
Perényi 1539-ben nyíltan is lutheránus lett. Tehát a pataki protestáns
iskola alapítását legkorábbi időre 1538-ra tehetjük.
Kemény Lajos, Kassa főlevéltárosa az Adalékok XV. (1910.) 216.
lapján egy okmányt közöl 1527-ből, mely azt igazolja, hogy mily lassan
Befejezte fia
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hódított tért Zemplénben az új hit. 1527-ben Ádám mester vagyonát
katolikus célra hagyja.
Zoványi ellen brzonyiték a jászói konvent 1766. júl. 9-én kiállított
levele Perényi Péter gróf örökvallásáról, ki 1539-ből már említi a sáros
pataki újhitű iskolát. Sajnos, ez az eredeti levél már nincs Zemplén
megye levéltárában. (Az Adalékok Zemplén vm. tört. 1916. (XXI.) 230.
lapján olvasható Őri Filep Gábor 1774-i jelentésében.)
A vámosi egyházat 1537-ben a pataki konventhez csatolják, mely
1552-ben megszűnt. Kopácsi 1542-ben ment Wittenbergbe. Fraknói a
Révvai Ferenc fiainak iskolázásáról írva azt írja, hogy Dévai az úr
vacsora felett összekülönbözött Perényi Péterrel, aki vele szemben a
katolikus álláspontot foglalta el 1540-ben. Dévai azt állította, hogy a
kenyér és a bor színe alatt csak akkor van jelen Krisztus teste és
vére, amikor a hivő magához veszi, de nem bír szentség jellegével
akkor, mikor az oltáron őrzik, vagy körmenetben hordozzák körül.
Perényi az ellenkező nézetet vitatta, (23. 1.) Perényi ekkor már luteránus volt. lile pro-sacramento habet (56, 1.), de lehet, hogy bizonyos
kérdésekben nehezen engedett. A pataki iskola 1538 s 42 közt alapíttatott.
Gulyás József.

Legnagyobb könyvtárunk.
A magyar reformátusoknak a debreceni főiskola könyvtára a leg
nagyobb közkönyvtáruk, évszázadok óta igazi dicsekedésük. El is kö
vettek a múltban mindent, meghoztak minden áldozatot annak fejlesz
tésére, fenntartására. A volt tanárok és tanítványok adományaiból és
hagyatékaiból folyton gyarapodott. Elhelyezték a múlt század elején
épült ó-kollégium II. és III. emeletén méltó keretben, hatalmas boltíves
termekben, amelyek körülfutó karzata rengeteg könyvet magába fogadott.
Zivataros időkre gondolva titkos szobát is rendeztek be benne. Az épület
tűzbiztonsági szempontból megnyugtató. Hiszen tűzvész után építették.
Jött aztán a múlt század vége a maga papír-áradatával. Egy-egy
hírlap szinte egy mázsa papírt termel évenként. E tömeg elhelyezése
már próbára tette a könyvtárt. De jött azután az egyetem. Megalkotá
sához a kerület feloszlatta a kollégium akadémiai tagozatait és olyan
terhes hozzájárulást vállalt, hogy ha szaván fogják, belepusztul.
Mégsem akarnak itt megállani. Át akarják bocsátani az egyetem
kezelésébe és helyiségeibe a városnak és a magyar reformátusságnak
e féltő szeretettel őrzött kincsesházát. Hangoztatják a tulajdonjog fenn
tartását. Azzal érvelnek, hogy a kollégium nem tudja korszerűen fej
leszteni. Igazuk van, az egyetemi tanárok által megindított iramban
csakugyan aligha.
De az ő szükségleteiknek ott van az egyetemi könyvtár. Ha egy-
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szer összeelegyedik vele a mienk, lehet-e komolyan beszélni a tulajdon
jogról ?
Az egyházkerület megtalálhatja módját az ősi örökség megmenté
sének és fejlesztheti is szerényen protestáns érdekeink céljaira. De a
jövendő bevásárlások nagy méretei érdekében mégsem dobhatja oda
századok gyűjtését.
Még volt tanítványok is akadtak, akik az átengedés mellett szóltak.
Faragtam is rájuk baráti körben egy distichont, emlékeztetvén, hogy
akkor lesznek hű tanítványok, ha a közkincset megvédik és a magukét
engedik át. ím e: Bißhobnx-ufptzai, Tufiioi yíyvsSíte uaíh.vaL ov6dfievoi
xoiprf v, v'fif.TfQuv ó Bfievoi.
Reméljük, a Lelkészegyesület állásfoglalása után az egyházkerület
útját fogja állani ez újabb, nem eléggé indokolható áldozathozatalnak.
Szeremley Béla.

Elégtétel
Gombos István igazgató úrnak.
Én ugyan sohasem kértem még eddig elégtételt azoktól, akik az
utolsó évtizedben a klasszikus nyelvek tanítását haszontalannak, feles
legesnek, értéktelennek tartották ; de mert ezek a támadások természe
tesen nem rendíthették meg hitemet a klasszikus kultúrák tanító és
nevelő erejének mindenek felett álló voltában, és mert mindig úgy
éreztem, hogy nem érdemelném meg a katedrámat, ha nem tartanám
kötelességemnek a humaniórákat minden erővel védeni utolsó váraikban
a modern technika fegyverei ellen, el kell ismernem, hogy ehhez a saját
iskolájával kapcsolatban az igazgató úrnak is joga van, sőt ez kötelessége !
Ha valaki a leányzóról minden kertelés nélkül egyenesen azt
találta állítani, hogy nem szép és egyik hozzátartozója ezt rossz néven
veszi, akkor tisztelni kell a legszentebb érzelmeket és bocsánatot kér
vén ki kell magyaráznia magát.
Tehát: nem a polgári iskola munkájáról állítottam, hogy értéktelen,
hiszen minden nevelő és tanító munkában kell értéknek lenni; még
kevésbé állíthattam ezt a polgári iskolák tanárainak munkájáról, hiszen
ők az elképzelt egységes gimnázium tanárai lennének javaslatom szerint;
csak abból a szemszögből, amelyből én és sokan mások is nézzük a
középiskolát, tudniillik a főiskolákra való tudományos előkészítés szem
pontjából nem találtam alkalmasnak arra, hogy jelenlegi formájában az
egységes gimnázium alsó tagozata legyen és csak a nyolcosztályú elemi
iskola felállítása esetére tartottam feleslegesnek.
Éppen azt, amit az igazgató úr előnyének tart: a sok apró tan
tárgyat, az erősen gyakorlatias célokat tartjuk mi, másik tábor, a hi-
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bájának. Mi csak egy gyakorlati célt ismerünk e l : olyan gondolkozó
fejeket kiművelni, amelyek az élet bármelyik munkahelyén képesek
lesznek — az ott szükséges ismereteket könnyen elsajátítván — helyüket
megállani! Az igazgató úr azon kétségtelenül nagyobb tömeg érdekeit
látja, amelyik a negyedik osztály elvégzése után elhagyja a közép
iskolát ; én azon kévésekét, akik értékesebbek, akik tovább mennek.
Az igazgató úrnak bizonyára voltak jó tanítvánvai, akikben öröme telt;
én azt láttam a folyó tanév elején is, hogy öt más-más polgári iskolából
idejött tanuló közül egy sem tudotL a különbözeti vizsgán megfelelni
számtanból és történelemből! — Már pedig ha elfogadjuk az alaptételt:
az egységes középiskolát, akkor annak az alsó tagozatának olyannak
kell lenni, hogy biztosítsa a sima feljutást a felső tagozatba! Itt ismerem
el azt is, hogy az egységes középiskola gondolata nemcsak az enyém;
elő sem mernék jönni „egészen egyéni“ javaslattal a középiskolák tan
tervét illetőleg, mert aki ezt tenné, annak javaslata felett nevetve térne
napirendre a világ; mint ahogy már több esetben megtörtént! Az egy
séges középiskolának pedig annyira híve vagyok, hogy — mint látni
méltóztatott — súlyos engedményeket tennék érte a klasszikus nyelvek
terén, de viszont el tudnám képzelni azt, hogy még a tanítóképzőkben
is szóról-szóra ugyanazt tanítanák magyarból, németből, számtanból,
történelemből stb., mint a gimnáziumban, csak a latin és görög nvelv
helyére tennék speciális pedagógiai tárgyakat; az ötödik évet pedig — ha
már csakugyan szükség van rá — tisztán gyakorló évnek tartanám meg.
De, mint kifogásolt cikkem elején is teljes szerénységgel le
szögeztem, egyáltalában nem számítok arra, hogy elgondolásaim még
részletekben is megvalósuljanak, hiszen sorsunk e tekintetben is sokkal
nagyobb egyéniségek kezében van és így nem kell félni attól, hogy
„megsemmisítem a polgári iskolát“ ; sőt megnyugtathatom az igazgató
urat azzal, amit bizonyára úgy is tud, hogy a nyolcosztályú elemi is
kola egyelőre megbukott és minden nagyobb faluban lesz polgári iskola.
Pap Z oltán
ref. gim n. tanár.

Hazai és külföldi irodalom.
Valentényi Gáspár: Tanárképzés és a történelemtanítás
iskolafajunkban. Miskolc, 1930. 11 lap.
E dolgozat is egyik örvendetes jele annak, hogy a nevelői gon
dolat behatolt a kereskedelmi iskolai szakképzésbe is. A szorgalmas
szerző rengeteget olvasott, hogy kifejtse vezérgondolatát: Megváltozott a
történetszemlélet, a történelmet ma a gazdaságtörténelmi vonatkozások
nélkül tanítani nem iehet, tehát meg kell változnia a kereskedelmi
iskolai történettanárképzésnek is. Ez a gondolat kétségkívül nagyon
helyes. Kár, hogy a tárgyáért lelkesedő szerző túlsókat idéz (11 oldalon
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39 utalás a forrásokra!) úgyhogy a sok fától szinte nem látni az erdőt,
pedig a szerzőnek volnának saját gondolatai, volna mondanivalója. Sz. Ö.
Bőhm Károly ifjúkori önéletrajza. Kéz iratból kiadta és be
vezetéssel ellátta Joó Tibor. (Szegedi Bethlen G. kör kiadványai. 8, sz.)
Szeged, 1931. 29 lap.
Nagy örömmel fogadjuk e füzetet, mely új, ismeretlen adatokkal
bővíti Böhm K. ifjúkori fejlődésére vonatkozó ismeretünket, mely eddig
főleg a Bartók Gy. által kiadott Naplójegyzetekre támaszkodott (Athe
naeum, 1912).
1866-ban november 24-én este Pozsonyban, a Lábán vendéglőben
ünnepies külsőségek között Böhm K. (másodéves teológus) és négy
társa baráti szövetségre léptek. A társak : Petrovics Soma, Moesz Géza,
Mockovcsák János Tiv., Szalay János voltak és később hozzájuk csatla
kozott még : Jeszenszky Dezső. A barátok egy-egy emlékkönyvet kaptak,
melynek fedelére a Barátság és Szabadság jelszó került. Azután követ
kezik a szerződés, a barátok arcképeinek szánt hely, végül a 6 fiatal
ember önéletrajza. Böhm ez önéletrajzának jelentőségét Joó Tibor nagy
hozzáértéssel méltatja. Két pontba foglalható. Ez életrajzi részlet ugyan
is annak az elbeszélése, hogyan lett Böhm az élet élményszerü be
hatására filozófussá. Emellett van korfestő értéke is. — Hála illesse
Bottyánszky János lelkészt, hogy néhai Petrovics S. emlékkönyvét
hozzáférhetővé tette és az agilis kiadót, aki ezzel a tettével ismét
növelte a Bőhm-kutatás körüli érdemeit.
Szelényi Ödön.
Barcsai Károly: A természetrajz, gazdaságtan és háztartástan tanítása. Az egészségtan tanítása. Győr, 1930.
A szerzők kiadványsorozatának (Barcsai József és Barcsai Károly :
Népiskolai Módszertani Közlemények) e müvecske a tizedik füzetét
képezi és tulajdonképpen az előző füzettel (A természeti és gazdasági
ismeretek tanításának történeti fejlődése. — A vegytan és természettan
tanítása) képez egy szerves egészet.
Az új népiskolai tanterv szellemében és keretei közt tárgyalja
először a természetrajz, gazdaságtan és háztartástan, második részében
pedig az egészségtan módszerét. A természetrajz népiskolai tanításának
célját nem a száraz leírásban és merev rendszerezésben látja, hanem
az igazi természet megismerésében és megszerettetésében. Tanításában
érvényesüljön tehát a biológiai és ökológiai szempont. — A gazdaság
tan és háztartástan tanításában az elméleti ismereteket egészítse ki a
gyakorlati munka, melynek alkalmazkodnia kell az egyes vidékek gaz
dasági természetéhez és a két nem sajátos feladatához. — Az egész
ségtan tanításában pedig az egészséges életmód alapvető jelentőségét
hangsúlyozza. Formailag minden egyes új ismeret tanítását előzze meg
a minél alaposabb és sokoldalú szemléltetés, élmény és tapasztalatszerzés, további menetét pedig problémák kitűzése, gondolkodtatás, a
tanító és tanulók közös munkája jellemezze. Elméleti fejtegetését egyegy alkalmas tanítási vázlattal szemlélteti.
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Szerző feladatát általában jól oldotta meg, ha a hatalmas tárgy
körben ép munkája rövidségénél fogva nem is lehet mindig kimerítő
és mélyenjáró. A művecske logikai taglalása és a tárgyalás sorrendje
(cél, anyag, módszer, szemléltető eszközök, vezérkönyvek) helyes. A
más népiskolai tárgyakkal való szellemi kapcsolatot tárgyaló fejezetbe
felveendőnek tartom a hit- és erkölcstant is, hisz a népiskola egységes
természetszemléletre, a természeti ismeretek „lélekművelő, jellemképző“
erejének felhasználására törekszik. A vezér- és tankönyveknek közölt
bő jegyzéke a tanárnak jó szolgálatot tesz, de a tanulók nagyobb hasz
nát vették volna egy sokkal rövidebb jegyzéknek, mely azonban az
egyes vezér- és tankönyvek előnyeit vagy jellemző sajátságát 2—3
soros kritikai ismertetéssel adta volna.
Mindent összefoglalva, a művecske tanulságos ismertetését adja
az említett tárgyak népiskolai módszerének és készséggel ajánlható
olvasás és tanulmányozás céljából tanítóknak, érdeklődőknek egyaránt.
(Miskolc)
Lehoczky Egyed.
Deskoendres Alice: Nevelő játékok. Fordította Éltes Mátyás.
Budapest, 1930.
Szerző 2 játéksorozattal ismertet meg minket. Mindegyik 15—15
játékot foglal magában. Az első sorozatban főleg olyan játékok vannak,
melyek az érzékszervek (alak, szín, nagyság, súly, felület) gyakorlására
szolgálnak, azonkívül pár játék a számfogalmak elsajátításának meg
könnyítésére. A második sorozat játékai között is vannak érzékszervi
gyakorlatok, legnagyobb részük azonban az olvasás, számolás és helyes
írás (2 j.) tanításának megkönnyítését célozza.
E játékok, különösen az első sorozat, főleg a rendellenes fejlődésű
és értelmileg korlátolt gyermekek számára valók, azonban a normális
óvódás gyermekek oktatásában is sikerrel felhasználhatók. A munkácska alapelve, hogy csak a játék segítségével lehet a kis óvódás vagy
figyelni nem tudó abnormális gyermeket a dolgok látására, megfigye
lésére és helyes munkára szoktatni. A játék nemcsak örömet okoz a
gyermeknek és cselekvési vágyát elégíti ki, hanem elősegíti a munkával
együttjáró lelki fejlődését, sőt a gyermekek értelmi fejlettségének meg
ítélésére is alkalmas.
A közölt játékok egyszerűek, könnyűek és változatosak, tárgyuk
és eszközeik a gyermek mindennapi szemléleti világából, a család vagy
az iskola életébői vannak véve, csekély költségggel és fáradsággal elő
állíthatok. Nem teszik szükségessé az előírt utasításhoz való merev
ragaszkodást, lehetséges azok további változtatása és fejlesztése. Nevelő
hatásukat fokozza az a körülmény is, hogy a legtöbbje beszéd- és
értelemgyakorlattal kapcsolható össze.
A közölt nevelő játékok tanulmányozása és alkalmazása különösen
a korlátolt képességű kis gyermekek és óvódások oktatásában ajánl
ható. Éltes Mátyás ezúttal is hasznos munkát végzett Descoendres e
művecskéjének magyar nyelvre való sikerült átültetésével.
(Miskolc)
Lehoczky Egyed.
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Vargha Zoltán: Gróf Vigyázó Sándorné báró Podmaniczky
Zsuzsánna (1839—1923) életrajza. Budapest, 1931. A Magyar Tudo
mányos Akadémia kiadása. Ára ?.
Ezen a címen jelent meg mint első kötete annak a műnek, amely
az Akadémia nagynevű hagyományosainak, gr. Vigyázó Sándor és
Ferencnek végrendelete szerint a család történetével fog foglalkozni.
Mindjárt ki is jelenthetem, hogy az Életrajz tudós írója nemcsak
hű képét nyújtja az evang. vallásához hű nagyasszonynak, hanem oly
következtetéseket is von le, amelyeket minden tanár eredményesen fel
is használhat.
Az Életrajzból megtudjuk, hogy a kis Zsuzsánna 1838. január hó
24-én született és miután édesanyja róm. katolikus vallású volt, kato
likusnak keresztelték. Édesapja, mint erős protestáns érzelmű férfiú,
leánvát evang. hitben neveltette és később idősebb leányánál, báró
Radvánszky Antalnénál Besztercebányán meg is konfirmáltatta. A leányka
gondos taníttatásban részesült és miután édesanyja korán árvaságra jut
tatta, édesapja nevelte, mellette német és francia nevelőnőket tartott.
A leányka szép hajadonná fejlődött és csakhamar Koppély Frigyes
neje lett.
Házassága azonban nem volt boldog, bár két fiúnak anyjává lett,
elvált. Hosszú éveken át húzódott a válópör, ami az érzékeny nő ide
geit nagyon igénybe vette. Gyógyulást Spa, Ems fürdőiben és Montreuxben keres. Ebben az időben közeledik a szép nő felé Vigyázó Sándor,
aki eleinte barátja, önzetlen támogatója, végre férje lesz.
Házassága most boldog. Férje gyöngéd, három gyermeke, Józsa,
Ferenc és Sándor rajongásig szeretik; felhő nem borul a szép családra,
legfeljebb, ha a gyermekek egyike vagy másika gyengélkedik.
Mindhárom gyermeke otthon tanul és a gondos szülők éber figye
lemmel kísérik haladásukat. A leánya nem tesz évenként vizsgát, de a
fiúk az elemi osztályokból a házban, később nyilvános intézetekben
vizsgáznak. A felsőbb osztályokból a budapesti evang. gimnáziumban
vizsgáznak, ott teszik érettségi vizsgálókat, még pedig kitűnő eredménnyel.
1894. augusztus 21-én éri a főúri nőt a legnagyobb csapás. Szép,
deli Sándor fiát, aki nemrég tiszta kitűnő érettségi bizonyítványt hozott
haza, aki szép és nagy reményekre jogosított, elragadta váratlanul a
kíméletlen halál és holtan hozta haza Émsből, ahol a család nyaralt.
Ez a csapás a finom idegzetű anyát igen mélyen sújtotta, hisz
Sándor fia volt határozottan legkedvesebb gyermeke,
Nem akart vigaszt találni két megmaradt, igen jó gyermekében,
gyöngéd férje kedveskedéseiben, barátnői és barátai vigasztaló szavaiban;
sem abban, hogy fia emlékét szép alapítványokban örökítette meg
(egyetemi kórházalap, mensa, evang. gimn, ösztöndíj, Vöröskereszt stb.);
sem abban, hogy grófi rangra emelte a király kegye családját; sem
abban, hogy leánya boldog frigyet kötött gr. Bolza Pállal; még abban
sem, hogy Ferenc fia kitűnő jogi vizsgái után a király gyűrűjét nyerte
el jutalmul. Mindez nem kárpótolta vesztett kincséért.
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Még újabb csapásokat kellett elszenvednie; 1912-ben Rákos
keresztúron szobájában elcsúszott és lábát törte; 1919-ben fiát a vö
rösök elzárták; 1921-ben szerető férjét vesztette el. Lábát többé nem
merte használni, életét többnyire ágyban töltötte, csak néha ült karos
székében, de mindenütt és mindenkor birtokainak kezelésével foglal
kozott. Egész életén át az a vágy sarkalta, hogy fia gazdag maradjon,
az öröklött vagyont necsak megtartsa, hanem gyarapítsa; a vagyonból
maga és utódai részére hitbizományt létesítsen.
Rövid ideig tartó öröm váltotta fel szomorúsággal telt éveit, ami
kor hírül hozták, hogy nagymama lett: Józsa leányának kisleánya
született. De ez az öröm is nemsokára ürömmé vált, mert az anya el
költözött, árván hagyván a kis Mariettát.
1923-ban, szeptember hó végén húnyt el 86 éves korában. Az
általa emelt szép sírboltban nyugszik férje és fia között Keresztáron.
Ferenc fia öt évig élt még édesanyja halála után. Vagyonának
örököséül a Magyar Tudományos Akadémiát rendelte. — Benne a Vigyázó
család kihalt.
A tudós író alapossággal megírt életrajzát így végzi b e : Br. Podmaniczky Zsuzsánna külső eredményekben sem szegény — s a szen
vedések tisztítótűzétől átizzott — élete nagy tanulságokat rejt magában.
Ez az élet szinte iskolapéldája annak, hogy a vagyon magában
még nem boldogít; mert hifez nincs az az elhagyott koldusasszony, ki
annyit szenvedett volna, mint a dús grófné .. . Mert a boldogságot az
ember szívében hordja s azon a külső körülmények keveset változtatnak...
Anya és fiú élete egyaránt szomorújáték. A grófné holtig zokogva
gyászolja elköltözött fiát s valóját ez a bánat köti le egészen. A fiú —
mint a görög sorstragédiák hőseié — játékszer a végzet kezében, az
akaraterő lassan kivesz belőle s lesz csupán mások parancsának végre
hajtója. A nagy gazdagság csak akadályozta lelkének, tehetségének ki
bontakozását . . . jogi tudását pedig meddő harcban vesztegette el.
A Vigyázó-házat benne utolérte a hirtelen magasba emelkedett családok
szomorú végzete : a gyors enyészet. . .
A megjelent művet a kartársak figyelmébe ajánlom. A tanári és
ifjúsági könyvtárakban méltó helye lehet.
A mű érdekességét növeli a függelék, amely a nagyasszony
hozomány-jegyzékét közli.
(Budapest)
Mikolik Kálmán.
Sylvester Bibliai Lexikona. I—XIII. füzet. Nagy 8°. 1032 lap.
160 szemléltető képpel. Szerkesztette: Czeglédv Sándor v. teol. tanár,
Hamar István teol. tanár és D. dr. Kállay Kálmán egyetemi tanár.
Budapest, 1931. Sylvester kiadása.
A legújabb tudományos teológia1 határozottan megkülönbözteti
1 Lásd D. V a sa d y Béla: Girgensohn Károly élete és munkássága. Teológiai
Szemle V. 1—3. sz. 56—147. lap.
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egymástól a történetkritikai és a pneumatikus írásmagyarázati módot.
Ez a kettő kiegészíti egymást és úgy az elméleti teológiai munkálko
dásban, mint a gyakorlati igehirdetésben állandóan parallel, egymás
mellett kell haladnia. Az első azt kutatja : mi az írás történeti értelme;
mit akartak mondani a szentírók az ő korukban és éppen kortársaik
nak ; miféle történelmi és lélektani közvetítéseken át jutott el hozzájuk
Isten szava; micsoda emberi, idői vagy helyi, tehát múló jelentőségű
gondolatok tapadtak hozzá az ő emberi lelkűkben Isten örök Igéjéhez.
A másik azt igyekszik megállapítani: mi az írás lelki jelentése; mit
mond nekünk, nekem és éppen m a; mi az, amit abban Isten embe
reken és talán múló emberi képzeteken át, de állandóan mond az
emberi léleknek; milyen örök, soha el nem múló lelki valóságokat,
realitásokat, értékeket hordoz az írás („pneumatikus bibliai realizmus“) ;
mit jelent az én bűnös és válságra szoruló lelkem szempontjából. Bár
melyik oldalt hanyagoljuk el, nagy baj származik belőle. A legalaposabb
történetkritíkai magyarázat a. teológián, pneumatikus exegesis nélkül,
csak olyan lelkipásztorokat nevel, akik a szószéken vagy bibliakörben
semmit sem tudnak majd kezdeni az Isten Igéjével; míg a történet
kritikai kellő megalapozottság hiánya egyoldalú, sőt egészen téves és
zavaros pneumatikus íráshasználathoz vezet (amint ez különösen a
szektákban tapasztalható).
Az utóbbi veszedelem állandóan fenyegeti még ma is a magyar
református ígehirdetőt, hiszen amit — kivált régebben — a történet
kritikai tudományos exegesisből kapott a magyar református teológiákon,
az bizony édeskevés, vagyis jobban mondva: egyes bibliai könyvek
nagyszerű feldolgozását kapta 2—3 éven át, a többi könyvekről aztán
sejtelme sem volt. S nem tehetett és nem tehet úgy, mint boldogabb
nemzetek fiai, akiknek a teológián nem hallottak pótlására s általában
az életben való használatra jobbnál-jobb bibliakommentárok állanak
anyanyelvükön rendelkezésükre. A Paróchiális Könyvtárbizottságnak
minden mást megelőző feladatául kellett volna tekintenie egy magyarnyelvű teljes ó- és újszövetségi kommentár íratását, ugyanazon a magas
tudományos színvonalon, amelyen a dr. Lencz Géza Máté-kommentárja
áll. De miután ez nem történt meg, a legnagyobb örömmel kell üdvö
zölnünk a Sylyester-nyomda r.-t. monumentális magánvállalkozását,
amellyel egy teljes magyarnyelvű, részben kitűnő német, holland és
angol forrásműveken alapuló és rengeteg értékes anyagot felölelő Bib
liai Lexikont ad az idegen nyelveken dolgozni nem tudó magyar
teológusok kezébe, amely ugyan nem pótolhatja egy bibliai kommentár
hiányát, de nagyon sok jó szolgálatot tehet elméleti teológusnak és igehirdetőnek egyaránt. A legnagyobb tisztelettel kell meghajolnunk a tudós
szerzők óriási munkateljesítménye előtt.
Nem a mi feladatunk ezen a helyen a Lexikont, kimerítő tudo
mányos kritikában részesíteni, más helyen és arra hivatottabbak bizo
nyára ezt is el fogják végezni. Nagyon sok címszó áttanulmányozása
után az az általános benyomásunk, hogy a történet-földrajz-isagogica-
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archeológiái címszavak feldolgozása szigorúan tudományos nívón mozog,
míg a tulajdonképpeni teológiai címszavak eúy részénél a feldolgozó
mintha a gyakorlati építő és igehirdető célt tartotta volna jobban szem
előtt, mint a szigorúan keresztülvitt tudományosságot.1 A különböző
fogalomcsoportok, eszmekörök és a megfelelő bibliai helyek felsorolása
mindenütt kimerítő. A „szent, szentség" rendkívül bonyolult és nehéz
bibliai fogalmának fölelemzése, nüánszainak felsorolása tömörsége mel
lett is teljes és preciz. Lényegtelen megjegyzéseink a teológiai részben
volnának, de ezekből csak mutatóba egy párat. így szerintünk az ősi
sémita természeti istenfogalomban a szentség elsődlegesen a napisten
ségnek nem „a ragyogó, tiszta fényességét, világosságát" jelölhette,
hanem a földfelettiségét, elkülönzött, megközelíthetetlen magasságban
lakozását, — a „tisztaság, fényesség“ már csak másodlagos, derivat
jelentésképpen jöhetett bele a fogalomba. (XII., 929. L. Baudissin, Stu
dien z. sémit. Religionsgeschichte H. II.) A „teremtés" címszónál nem
értjük, hogy Istennek a lelki világban véghezvitt teremtő aktusait miért
kell csak „átvitt értelemben" való teremtéseknek mondani? Ugyanitt
— bár az egész cikk felfogása a bibliai teremtéstörténet tekintetében
rendkívül helyes és mindig fején találja a szöget — nélkülözzük az
isteni és az emberi gondolatoknak, a vallásos világnézet és az egykorú
természettudományos világkép elemeinek, szóval a kijelentésnek és az
emberi tudománynak azt a pontos szétválasztását, amely nélkül ez a
teremtéstörténet tudatlanok és a biblia ellenségeinek szemében örökre
botránykő marad, illetőleg (mint a kommunizmus idején többször ta
pasztalhattuk) agitációs eszközül szolgál. (XIII., 972—73. V. ö. Szele M.
Apologétika 56. 1.) A „Messiás" címszó messiási jóslatokul sorol fel
olyan ószövetségi helyeket is, amelyek exegetikailag nem azok, noha a
gyakorlati bíbliamagyarázat ilyenekül szokta őket értékesíteni (Gén. 3.,
15., továbbá a „Náthán által Dávidhoz intézett messiási prófécia", vagyis
II. Sám. 7., 12. kk., ahol pedig Salamonról van szó, v, ö. 14. b ); aztán
több zsoltár és zsoltárhely, melyeknek a Messiáshoz semmi közük nincs,
legfeljebb a keresztyén értelmezés látott bennük később messiás-jósla
tokat; És. 41., 2—3. — Cyrus; És. 7., 14., 8., 8. és 1. Móz. 49., 10.,
melyeknek messiási jóslatokul való felsorolásával a Lexikon önmagával
ellenmondásba jut, v. ö. „Immánuel" és „Gematria" címszavak! stb.).
„Szenvedő Messiás eszméje" a mi tudomásunk szerint nemcsak az újszövetségi kor zsidóinál „vált ismeretlenné" (X. 749.), de egyáltalán
nincs is az ószövetségben (az Ebedh Jahve nem Messiás; Dilímann—
Kittel. Alttest. Theologie 539., v. ö. 494—544 ; Kaftan, Dogm. 3—4.,
1 A szerzők megjelölése az egyes cikkek alatt a nevek kezdőbetűivel (C. H. K.)
nincsen következetesen keresztülvive ; legtöbb cikk névtelen. Az Előszó-ból azonban
(s részben magánúton is) úgy vagyunk értesülve, hogy Kállay Kálmán tisztán
archeológiái és földrajzi anyagot dolgozott fel az F.—M. betűk között, Czeglédy
Sándor archeológiái, bibi. föld- és természetrajzi, történeti, irodalomtörténeti stb. cím
szavakat, míg a bibliai (teológiai) fogalmakat Hamar István dolgozta fel, mégpedig
teljesen önállóan és eredeti módon.
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379. k. stb.). E címszóban a biblia-teológiai és vallástörténeti distink
ciókat nélkülözzük.1
Azt a mai viszonyok közt nem lehet felróni, hogy a héber és
görög szavak latin betűs átírással adatnak (bár itten a precizitás és
következetesség — másíah-másíach stb. — helyénvaló lett volna). El
lenben súlyos hiba ilyen monumentális és évtizedekre szabott mun
kánál az idézett bibliai locusok számjegyeiben található sok sajtóhiba
(csak kiragadva: X. 748—49. lapon Dán. 9 : 35, 36, e. h. : 9 : 25, 26 ;
Ján. 4, 35, e. h. : 4, 25; Zak. 17 és 2 1 :2 3 ??, a köv. számok elöl le
maradt a könvv jelzése: Ezékiel; XIII. 972, lapon Zsolt. 33 : 16, e. h. :
33, 6 stb.).
Az itt felsorolt kisebb fogyatkozások mellett is ez a nagyszabású
munka annyira minden elismerésünkre és tiszteletünkre érdemes, anynyira nagy értékű és hézagpótló, annyira nélkülözhetetlen nemcsak a
lelkipásztori, de a vallástanári munkánál is, hogy azt óhajtjuk és kö
veteljük: ne legyen egyetlen protestáns középiskola sem, amelynek
könyvtára ezt a munkát meg ne rendelné.
Szele Miklós.
Sz. Kun Ágota: A debreceni ref. nagytemplom. Debrecen, 1930.
Nem mindennapi műtörténeti monographia. Megszoktuk, hogy csak
külföldi műemlékek történetét tanultuk és olvassuk. Igaz, nem is igen
van magunknak. Annál jobban esik, ha azokra figyelmet fordít valaki.
Nekünk debrecenieknek hálás feladatra vállalkozott az értekezés írója,
mert egyik szemünk fényének, mindennapi látnivalónknak az ismere
tére tanít, amelyet eddig, bár folyton láthattunk, kellően soha jól meg
nem néztünk.
Az értekezés 3 részből áll: 1. az építés története, 2. a templom
tervek, 3. a templom leírása,
Nagyon érdekes tárgy magyar művészettörténeti szempontból is.
Egy magára hagyott művész vívódásaira világít rá megkapó vonásokkal,
aki páratlan türelemmel veszi a megbízók kicsinyes és hozzá nem értő
utasítgatását.
1 Talán szükségtelen megjegyeznünk, miszerint nagyon jól tudjuk, hogy az itt
kifogásolt dolgok nem az illusztris nevű tudós szerzők tudományos készültségének,
hanem egyedül ama tiszteletreméltó törekvésüknek számlájára írandók, amelyet az
Előszó is nyomatékosan kiemel, hogy t. i. a gyakorlati-építő célt a tudományos cél
mellett el ne hanyagolják. Azonban legyen szabad a legnagyobb tisztelettel rá
mutatni arra, hogy a cikkünk bevezetésében írottaknak éppen annak a bebizonyítása
volt a céljuk, hogy a gyakorlati-építő cél a tudományos cél megcsorbítását vagy
hátratételét nem követeli és nem igazolja, mert ez a kétféle írásmagyarázati mód
két pólus, melyek igen nagy feszültségben is megállhatnak egymás mellett, nem
pedig algebrai plusz és mínusz, amelyek csak egymás rovására érvényesülhetnek.
És szilárd meggyőződésünk, hogy a tudományos kommentár hiányát pótolni hivatott
Bibliai Lexikonban sokkal előbbre helyezendő a tudományos, mint a gyakorlati-építő
cél pólusa. Csakis így fogjuk azt elérhetni, amit az Előszó akar, hogy megtudjuk a
Lexikonból, „mit tanít erről vagy arról maga a Biblia“ és hogy belőle „bármely
bibliai kérdésben pontos és szabatos tájékozást nyerjünk“. Megjegyezzük még azt
is, hogy amiket fölsoroltunk, azok —• talán a legelső, a „szentségire vonatkozó
megjegyzést kivéve — nem „kritikai hozzávetések és még pör alatt álló hypothesisek“,
hanem a bibliakutatásnak régóta leszűrt és általánosan elfogadott eredményei.
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Péchy Mihály cs. kir. mérnökkari őrnagy, ősi református család
sarja az az eredeti magyar tehetség, aki Debrecen másik fődíszét a
kollégium főhomlokzatát, az ó épületet is tervezte. Ő küldi állomás
helyéről, Nagyszebenből 1803-ban az első tervet. Eredetileg kerek,
magas kupolás templomot tervezett, mert — szerinte — az jobban
megfelel a mi vallásunk szükségletének, mint a katolikusoktól átvett
szegletes templom. De az akkori presbitérium fél a kupolától, költsé
gesnek is tartja, nem is bízik szilárdságában. Többször visszaadja a
tervet, lelefarag belőle. Jó Péchy Mihály készséggel dolgozza újra át.
Mikor mindenféle jött-ment kömívesmesterekkel bírálgatják felül, sértő
dötten tiltakozik, hogy a beleegyezése nélkül elphuscherozott rajzot
neki tulajdonítják, hiszen „inkább egy régi feredő háznak, mintsem
templomnak frontját mutatja.'1 Kicsiben az játszódik itt le, ami Bramante tervével a római Szt. Péter bazilikánál, csakhogy az itteni Gyula
pápáknak nem állott oldaluknál eltérő tervével egy Michelangelo. Sok
huzavona után többféle erők eredője gyanánt jön létre végre a templom,
melynek kialakulását az is gátolta, hogy a réginek fundamentumára
akarták ráépíteni. Az építés is sok évig húzódott. 1819-ben már isten
tiszteletet tartottak benne, noha a keleti torony még nem épült fel.
Az orom és a tető munkái meg évekig eltartottak.
Szerettünk volna még pár szót Fazekas Mihálynak az építés körül
vállalt szerepéről olvasni.
A nagy utánjárással megírt, alapos tanulmányt 10 szép kép díszíti.
Hazai műtörténetünk egy viszontagságos fejezetének bemutatásával hézag
pótló, a református múlt iránt érdeklődőknek tanulságos és kissé zsú
folt mondataival is érdekes, vonzó olvasmány. Kiadta Debrecen város
nyomdája. Ára 3 pengő.
Szeremley Béla.
Dr. Csűrös Ferenc: A d eb recen i.................... . nyomda 370
esztendős története. 22 lap.
Propaganda célból készült, de jó áttekintést nyújt e kis füzet.
Csak azt nem értjük, miért szakítja ki s teszi a dolgozat élére a labanc
pusztítást? (1705). A pataki nyomda nem a labancok elől menekült,
hanem az elűzött iskolával együtt ment Debrecenbe (1671).
Gulyás J.
Középiskolai tanárok névkönyve (1930—31). Szerkesztették :
Barthos Indár, Csetri Károly, Luttor Ignác.
A szakavatott szerkesztők gondos munkát végeztek az évkönyv
összeállításával. Helyesnek tartjuk, kogy nem az iskolák sorszámaira,
hanem a lapszámra történik a hivatkozás. A helyettes igazgatói meg
bízás jelölése elmaradt, ellenben az özvegy, elvált állapot jelölése új.
A hirdetések zavarólag hatnak.
Gulyás J.
Dr. Zoványí Jenő: Képek a keresztyénség életéből. 1931.
45 lap. Borbély-nyomda, Mezőtúr. Ára 2 pengő.
Szerző e 45 lapra terjedő füzetben, melyet a keresztyénség egye
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temes történetére vonatkozó irodalmi munkái között e téren hattyú
dalául bocsátott közre — mert szellemi munkára serkentő erejét meg
győződése szerint ezentúl hiánytalanul a magyar protestántízmus törté
netének művelésére kell fordítania — 5 egyháztörténeti kérdés fejte
getésével foglalkozik.
Első cikke a fűzet 3—11. lapjain A prédestináció tanának törté
neti fejlődése. Bőven fejtegeti ebben Augusztinusnak, Pál apostolnak,
Kálvinnak, Zwinglinek, Luthernek, több keresztyén hittudósnak a prédestinációra, isteni gondviselésre, a megigazulásra, a jó cselekedetek
érdemszerző vagy eredménytelen voltára vonatkozó felfogását és nézetét.
A második cikke a fűzet 12—17. lapjain Szakértői vélemény a
jezsuita-perben, melyben ismerteti a Polonyí Dezső és Czapik Gyula
között támadt perben beterjesztett szakértői véleményét. Mivel ezen
per a jezsuiták javára szolgáló kölcsönös nyilatkozatokkal ért véget
és így az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett: a nem jezsuiták mellett
nyilatkozó szakértőkön rajtuk száradt az a többrendbeli téves meg
állapítás, melyet a még a jezsuitákat védelmező szakértőkön is túlmenve tökéletesen a vádlott álláspontjára helyezkedő első bíróság a
dologhoz értés hiányában tett. — Közli tehát szakértői véleményét
azért, hogy kimutassa: 1. hogy nincs benne egyetlen szó sem, melyből
a katolikus egyház elleni elfogultságot lehetne kiolvasni vagy követ
keztetni; 2. hogy a benne foglalt történeti tények között egy sincs
olyan, ami az utolsó betűig nem felel meg a száraz valóságnak s amely
nek nyomán a jezsuitákról való kétségtelenül kedvezőtlen vélemény
nem belőlük kivontnak, hanem elfogultságból eredőnek jogosan volna
tekinthető. — Bőven fejtegeti a jezsuitáknak a keresztyénségre káros
működését, a kírálygyilkosságok s egyéb bűntettek elkövetésében való
részességüket, a pápáknak és fejedelmeknek, politikai hatóságoknak a
jezsuiták ellen kiadott rendeleleit és intézkedéseit. Végül megállapítja,
hogy ha nincs is szabályzatukban írásban kfiejezve az, hogy a cél szen
tesíti az eszközöket, de a kétségtelen történeti tények mégis azt mutat
ták, hogy egyes gonosz tettek elkövetésénél ezen elv nálok mentségül
szolgál.
Harmadik cikke a füzet 17—22. lapjain Zwingli tanfogalmának
jellemző vonásai. Szerző szerint a wíttembergi és zürichi reformáció
közötti eltérést, majd egymással való szemben helyezkedést általános
ságban az jellemzi, hogy Luther a scholasticismus emlőin nevelkedett,
Zwingli pedig humanista szellemet szívott magába ; részletekben pedig
az, hogy Luther szerint a szertartásokból csak azt kell megszüntetni
és eltávolítani, amit az újszövetség egyenesen eltilt, Zwingli szerint pe
dig mindaz elvetendő, aminek hiányzik a bibliai alapja és eredete. E
különbségből származnak a két irányú reformációnak egymástól külön
böző hitbeli fölfogásai. Ismerteti különösen Luthernek, Zwinglinek, majd
Kálvinnak az úri szent vacsorában használt jegyek jelentőségére vonat
kozó álláspontját, prédestinációról szóló véleményüket, az isteni gond
viselésről, majd az apostoli hitvallás „szállá alá poklokra“ tételéről
való felfogásukat. Zwingli felvilágosultabb gondolkodásából szárma-
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zónák tartja Zwinglinek az állam és egyház viszonya felől elfoglalt
álláspontját. — A három nagy reformátor közül általában Zwingli fel
fogását tartja szerző a legeszményibbnek.
Negyedik cikke a füzet 23—33 lapjain Nevezetesebb eretnekségek
a reformáció előtt. Szerző annak megállapítása után, hogy az újszövet
ségi elbeszélések szerint a Jézus eszméivel magok a tanítványok sem
voltak tökéletesen tisztában, sem rólok egy véleményben és szintén a
biblia szolgáltat nyílván való tanúbizonyságot arról, hogy Pál apostol
a többi apostolokkal nagyon életbe vágó kérdésben nem értett egyet,
lehetségesnek tartja, hogy a későbbi korokban különféle felfogások ala
kultak ki a Jézus tanításáról, a Jézus személyéről és a Jézus pályá
járól s így tágabb tere nyílt mindezek fejegetésében az egyéni elgondo
lásnak, sőt még az alanyi képzelődésnek is. A monlanizmus, majd a
gnosticismus miatt kénytelen volt a keresztyénség zöme ezekkel szem
ben zárt testületté szervezkedni, épen a keresztyénség egyetemessége,
katholicitása érdekében. A más véleményűektől való elzárkózásból ala
kult és fejlődött ki a kathólikus egyház, mint testület, mely aztán az
eretnekségekkel szemben keményen védekezett. A nevezetesebb eret
nekségek közül említi szerző a 3-ik századból a halálos bűnösöket
kebelében nem tűrő novitiánusokat, a 4-ik század elejéről a halálos
bűnösöket csak a papok közé nem bocsátó donátistákat, majd az
ariánusokat, monophysitákat és így tovább a többieket. Általában meg
említi, hogy az idők folyamán nagy hatalomra szert tett katolikus egy
házban a dogmák elleni támadás mindig kevesebb kockázattal járt az
újítani akaró részére, mint a papság vagy az egyház hatalmi állása és
ezzel együtt anyagi helyzete elleni vagy egyáltalában a személyeket
érintő támadás. Annak hangoztatása, hogy a papoknak a Jézus példá
jára szegényeknek kellene lenniök, vagy hogy a hivatalos egyház az
erkölcsével való szakadatlan hivalkodás közben hivatása ellenére erköl
csileg kifogásolható működést folytat, mindig érzékeny ponton találta a
vezetőket és hasonlíthatatlanul súlyosabb megtorlás alá eső eretnekség
számba ment, mintha valaki valamelyik dogma ellen fordult tudós
érvekkel vagy akár egyszerű tagadással.
Ötödik cikke a fűzet 33—45. lapjain A főbb protestáns felekezetek
kialakulása. Szerző valamelyik egyetemünk egyik történelem-tanárának
azon állítását, hogy a középkori tudománnyal szervesen összefügg a
humanista tudomány, hajlandó elfogadni, de csupán abban az értelem
ben, amennyiben az actió, mely reactiót szül s a reactió, mely actiót
szül, szervesen egymáshoz tartozik, mint ahogy összefüggőitek a ma
gyar szabadságharcok a Habsburg-dinasztíának a nemzet elleni bűneivel,
ahogy a nagy francia forradalom összefüggött a Bourbonok és a francia
nemesek gonosz uralmával, az orosz bolsevizmus a cárismussal és így
tovább. Az actió reactiót szül. A reformáció — mint forradalom —
reactió volt a papismus vallása és a papismus egyháza ellen. Amint a
protestáns egyházakban eltérő vélemények támadtak s ezek ellen az
érdekelt egyház actiót indított, újból előállott a reactió. így tért el a
Luther-féle reformációtól a Zwinglié s mind a kettőtől a Kálviné. A
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helvét iránynak mellékhajtása az independensek felekezete, Angol
országban a presbyteríanusok, a presbyteriánusok felekezetéből a
quakerek felekezete. Rajongó felekezetek keletkeztek a reformáció
korától állandóan. A legelső az anabaptistáké, a 16. században a spiritualistáké, a 18. század első felében a cseh-morva herrnhuti testvér
gyülekezet. A pielisták, az angol puritánusok. — Az értelem alapjára
helyezkedtek az antitrinitariusok: Servet Mihály, majd a Lengyelországban önálló egyházzá alakult socinianusok. — Az értelem alap
jára helyezkedett szabadeivűségnek a nagyobb protestáns felekezetekbe
is behatolása és ott érvényesülése, részben pedig egyházpolitikai ellen
tétek élökre állítása egy csomó ú. n. szabad egyházat hivott létre. Köz
tük legnevezetesebb a skót szabad egyház. —; Egyetlen szabad egyház
van, amely liberális irányú, az, amelyet Németországban a „világosság
barátai“ alakítottak a múlt század első felében, mely azonban már
körülbelül végét járja. — Miként a klerikális történetíró szerint a hu
manizmus szerves összefüggésben állott a középkori tudománnyal, úgy
áll szerves összefüggésben ez a liberális irány a hivatalos egyházi tan
nal, mert ennek reactiója hívta ki a humanizmus emlőin táplálkozó
actióját ama nagyoknak, kiknek egyházi működése és irodalmi mun
kássága a kizárólagos mérföldjelzők a protestántizmus szellemi fejlő
désében.
Szerzőnek az itt ismertetett és mélyre ható tanulmányozáson ala
puló komoly fejtegetései méltán megérdemlik mai keresztyén hittudó
saink érdeklődését. A teológiával szakszerűen nem foglalkozó egyszerű
keresztyénhívő csak tájékozást találhat benne a világot átalakító nagy
szellemi forradalom méreteiről.
(Budapest)
Faragó Bálint.

Belföldi lapszemle.
A Néptanítók Lapja 1931, márciusi számának vezércikke a
kultuszminiszter Világválságban c. könyvét ismerteti, a mely, magyar la
pokban írt cikkeit és a külföld nagy városaiban tartott előadásait fog
lalja magában. Vezérgondolata e könyvnek is, hogy minél jobban ki
élesedik a világválság, annál inkább nyer jelentőségében a kultúra, mert
az az egyedüli varázsszer, mely még haldokló nemzetekben is új életet
tud fakasztani, — Bene Lajos az iskolánkivüli népművelés értékeléséről
ír és megállapítja, hogy a nép megbecsüli az érdekében végzett munkát.
Az április 1-í számban a vezércikk A húsvéti örömről szól Madarász
István tollából. — Bárány Gerő : Milyen az ember helyzete amindenségben c. cikkében kifejti, hogy az emberi életnek igazi súlypontja a
szellemerkölcsi létben és nem a fizikai létben van. Az egész emberi
lét és tevékenység tkp. szellemerkölcsí célok megvalósítására szolgáló
eszközi jelentőséggel bír. Ez a tudat az az erő, mely bennünket em-
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bereket a csillagos égbe emel. — Kelemen Ferenc: Jubilál a Hármas Kis
Tükör c. cikkében behatóan méltatja Losontzi István nagykőrösi tanár
hires tankönyvét. — Hegyaljai Kiss Géza Tájképköltészetünk pedagógiai
hasznosítása a népiskolában címen értekezik. — Pataky Mária sürgeti a
magyar zene felkarolását, kapcsolatban a kultuszminiszternek a múlt
évben megindult grammofon-akciójával. — Az április 15-i szám vezércikke
a gazdasági válság és a magyar tanítóság kérdésével foglalkozik. Be
fejező sorai így hangzanak: „A gazdasági válság a szegény magyar
tanítót meg szegényebbé teszi és jó nagy karéj kenyeret von el tőle és
famíliájától, de sápadt, elkinzott arcára a nagy jövendő ígérete rózsákat
varázsol.. . " — Kornis Gyula Amerika kultúrpolitikáját ismerteti és meg
állapítja, hogy az európai és amerikai kultúrpolitika szembeötlő különb
sége nem a népoktatásban, hanem a középiskolában rejlik, mert ez
Amerikában szintén ingyenes.
A Jövő Útjain január-márciusi száma vezető helyen Nagy Lászlót
parentálja el. Nemesné M. Márta a mai nevelés nehézségeiről ír, külö
nösen a nagy városban folyó nevelés nehézségeiről. Rámutat arra, hogy
ma a legtöbb nő nemcsak anya, hanem egyben kenyérkereső is és
így szinte rendkívüli képességekre kell szert tennie, hogy mellékesen
betöltse azt a szerepet, amelyik egy, csak a háztartásban dolgozó nőnek
méltán leköti az idejét. E mellett inkább mint valaha azon kell lennie,
hogy megtartsa magának ura szeretetét, mert a válás megkönnyítése
óta nem érezheti magát annyira biztonságban. A szexuális élet terén
egy teljesen új moralitás van kialakulóban, melyre nevelni ma még
egész lehetetlen. Mindezek nagyon megnehezítik a családi nevelést.
A nagyvárosban a proletár gyerek igazi pária. A polgári otthon ked
vezőbb környezetet nyújt. Itt azonban az átlag szülőt sokszor tévútra
vezetik a nevelésnek új eszméi; pl. a nagyobb gyermeki szabadság tana.
Mindezek folytán a lelkiismeretes szülő ma igen nehéznek érzi a ne
velést és ezzel emelkedik az iskola jelentősége. Az iskola azonban csak
akkor felelhet meg nevelői feladatának, ha mintegy központi ható szerv
működve, a gyermekvédelem minden ágában megfelelő és vele össze
működő intézmények állnak rendelkezésére. — Hermann-Cziner Alice a
nevelőnő kérdésről értekezik; megállapítja, hogy mindenekelőtt korlá
tozni lehet a nevelőnő tartás idejét. A gyermeknek sem annyi felügye
letre, sem annyi nevelésre nincs szüksége, mint ahogy ezt túlzó anyák
elképzelik. Az első követelmény a nevelőnővel szemben, hogy egész
séges kedélyű legyen, ezt aztán erősíteni kell jó bánásmóddal. Egy
másik biztosíték a gyermekszoba közelsége. — Kalmár Jolán A mo
dern középiskola követelései a tanárképzéstől címen ír. Kiemeli, hogy
6—14 évig a tantárgyak közötti, azután az egyes tantárgyakon belüli
koncentrációt kell szem előtt tartani. Minthogy a mi középiskolánk a
10—18 éves ifjúságot fogadja be, a modern középiskolai tanárnak mind
két módszerü tanításra alkalmasnak kell lennie. Rendelkeznie kell tehát
1. elég magas fokú általános tudással, 2. mély szakképzettséggel, 3. ala
pos elméleti és gyakorlati pedagógiai készültséggel. A pedagógiai ki-
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képzés kétirányú legyen: általános pedagógiai, ill. pszichológiai és spe
ciális didaktikai. — Kemény Gábor az osztályozás, vizsgálat és külö
nösen az érettségi vizsgálat ellen nyilatkozik. Utóbbi szerinte azért érett
meg az elpusztulásra, mert ellentétben áll a pályaválasztással.

A Magyar Tanítóképző márciusi számában Kiss József az olasz
tanítóképzésről értekezik. — Papp Ferenc pedig befejezi az osztrák
népoktatásról szóló közleményét — Jankó László a nyugalomba vonult
Sarudy Ottó főigazgató érdemeit méltatja. — Az áprilisi számban Váradi József a népművelés- és tanítóképzésről ír és azt ismerteti, hogy
mennyiben vették ki részüket a népművelési mozgalmakból a tanító
képzők és azok tanárai. — Mesterházy Jenő a történelem népiskolai
tanításának módszeréről értekezik. — Szemere Samu — sajnos — igen
vázlatos cikkben a kantí filozófia hatását nyomozza a jelenkor peda
gógiájában és megállapítja, hogy a mai pedagógiának azon részében,
mely a kultúrfílozófiában keresi a pedagógia alapvetését, félreismerhe
tetlen a Kanttal való kapcsolat.
A Kisdednevelés áprilisi száma túlnyomórészt néhai Nagy László
nak, a magyar gyermektanulmányi intézmények megalapítójának van
szentelve. A szerkesztő általánosságban méltatja Nagy Lászlót. Imre
Sándor a lelkes tanítót, a kutató elmét és a szervező tehetséget emeli
ki Nagy Lászlóban, Nógrádi László pedig Nagy László betegségéről és
haláláról ír.
A Magyar-Zsidó Szemle január-márciusi számában dr. Benoschofsky Imre megállapítja, hogy a zsidó középiskolai vallástanításból
csaknem teljesen hiányzik a hitoktatás, hiányzik a tantervekből és a
tankönyvekből egyaránt. Sok mindent tanítanak, csak azt nem, mit kíván
a zsidó vallás a mai embertől és mit ad neki. A középiskolai vallás
tanítás két részre oszlik: héber szemelvények fordítása és elméleti tan
anyag. Ez utóbbi túlnyomólag a zsidó nép történelme. Kívánatos a
történelmi anyag csökkentése, a VIII. osztályban pedig világnézetet, il
letve apologetikát kell nyújtani. — Weiss Pál közli a Magyar-Zsidó
Szemlében (1884—1929) megjelent tanügyi vonatkozású cikkek jegyzékét.
A Református Diákmozgalom februári számában Makkai Sándor
A diák útja című cikkében mintegy válaszol Bogdán Gyula egyik cik
kére, melyben a magyar református diákról megállapítja, hogy kétszeres
keresztet visel ; baj, hogy magyar és baj, hogy református, úgyhogy
Bogdán szerint az egyetlen út a külmisszióban való elhelyezkedés.
A magyar diákok legyenek a török-örmény missziók orvosai, tanárai,
lelkészei. Ezzel szemben Makkai püspök azt fejtegeti, hogy a magyar
református diák útja a magyar református egyház élő közösségébe való
beiktatódás felé vezet. Ez a folyamat Erdélyben már megkezdődött.
A márciusi számban ugyancsak Makkai Sándor saját magáról ír, külö
nösen szellemi fejlődéséről. Többek között ezt mondja: „Mi Kolozsvárt
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egy alapos filozófiai fundamentumon nyugvó modern teológiát tanultunk.
Ez nagyszerű világnézeti alap volt, de az élet azt parancsolta, hogy
most erre az alapra bibliai hitvallásos, tiszta kálvinista teológiát és
lelkipásztori munkát építsünk. Ez volt a nagy lecke és ebben rejlett
egyházunk élete, jövője." — Az áprilisi számban Ravasz László A ma
gyar kálvinizmus újjászületése címen a kálvinista világ- és életnézet
tömör jellemzését adja. A kálvinizmust jellemzi a predesztináltság érzése.
A kálvinizmus a közéletben a kiválasztottak demokráciája. Másik nagy
Programm gondolata az autonómia gondolata. A mai világban két világ
nézet küzd egymással: a fekete és a vörös. „A magyar kálvinizniusnak
Krisztusban újjá kell születnie azért, mert az újjászületés élet és Krisz
tust tételezi fel, hogy más, magasabb rendű életelvet ragadok meg és
abból táplálkozom." — A Ref. Diákmozgalom többi rovata is (Apáczai:
Csere útján, Korszerű kérdések, Leányszoba, Amerikai levelek, stb.)
csupa élet, elevenség és előretörés.

A Magyar Gyógypedagógia 1—4. számában Tóth Zoltán a
gyógyító neveléstudomány legújabb irányelveiről ír. Négy kérdésre
kíván megfelelni. 1. A fogyatékosok oktatásának területein a gyógyító
nevelés gondolatának felvetésekor milyen irányelvek érvényesültek?
2. Hogyan fejlődött ki a gyógyító nevelés gondolata ? 3. Melyek az
egységes gyógypedagógiai gondolkodás irányelvei? 4. Az egységes
gyógyítónevelői gondolatnak megfelelően hogyan alakult a gyógypeda
gógiai tanárság képzése ? — Horváth Kálmán Az értelem szerepe az
erkölcsi életben cimü cikkében azt fejtegeti, hogy a gyógypedagógiának
is figyelembe kell vennie, hogy az értelem egyedül nem vezet célhoz
az erkölcsi nevelésben, hanem az érzelem és akarat kifejlesztésére is
gondot kell fordítani. Puszta tanulással és oktatással a bűnöző, züllött
vagy az erkölcsileg fogyatékos gyermeket valójában jobbá tenni nem
lehet. A züllött, bűnöző és erkölcsi fogyatékos gyermekeknél az ösz
tön, érzelmi és az akarati élet területén előforduló patológiás jelenségek
nevelés-diagnosztikai és prognosztikai mérlegelése a jellemélet és a
társadalmi alkalmazkodás szempontjából ép oly fontos, mint az értelmi
élet értékelése. Jellemnevelés szempontjából nagyfokú naivitás arra az
álláspontra helyezkedni, hogy a normális intellektusú, de züllött, bű
nöző és erkölcsi fogyatékos gyermekek nem szorulnak gyógyító nevelésre.
A Protestáns Szemle februári számában Mitrovics Gyula A lélek
útja fölfelé című, pedagógiai tárgyú cikke, mely nem egyéb, mint szer
zőnek „A neveléstudomány alapvonalai" című sajtókészen álló mun
kájának egy részlete. Jelen cikkében főleg az embernek, az erkölcsiség
és a művészetek világa felé való fejlődését mutatja be. Az erkölcsiségben az embernek az egyetemességre való törekvése nyer kifejezést,
mert ezzel szabályozza az ember viszonyát a társadalomhoz és álta
lában az egész emberiséghez, sőt lefelé az állatvilághoz is, egyetemes
kiterjedésben pedig a transcedens világhoz a hit és a valláserkölcs
alakjában. E mellett leküzdhetetlen az a vágy, hogy legalább saját
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üdülésünkre teremtsünk egy olyan világot, amelyiknek a formái a mi
szemléletünk után és a mi megismerési formáinkhoz igazodnak. Ez a
művészetek világa. Az ember legteljesebben művészetében tükröződik.
A nevelés az esztétikai szempontok irányításával vezeti el az embert
leghatározottabban önmagához.

Az Evangélikus Népiskola márciusi számának vezető cikke
Dobó Sándor emlékének van szentelve. — Horváth János méltán til
takozik a kántortanítónak olyan beállítása ellen, amiről Kiss Menyhért
először egy újságcikkben, azután a rádióban világgá röpített. — Tolnai
Pál „Néhány megjegyzés a bibliai történetek tanításához“ című tartal
mas cikkében némi elméleti indokolás után bemutatja, hogyan lehet
Ádám és Éva történetét az Üjszövetség megvilágításában tanítani. —
Az áprilisi szám közli az Evangélikus Tanító Egyesület memorandumát
a terményfizetéses magyar tanítóság sérelmei ügyében. — Mind a két
számban folytatódik és befejeződik Szelényi Ödön A filozófiai peda
gógia magyar úttörői című tanulmánya.
Sz. Ö.

Megjegyzések.1
1. A gyerm ek hete. Régebben még csak napja volt, most már
hetet kap a gyermek a magyar közélet naptárában. Előkelőségek siet
nek e hét sikerét előmozdítani, mert úgy látják, bajban van a magyar
gyermek ügye. A „gyermek ő felsége“ magasztos eszméje mellett ott
settenkedik a gond árnyéka is. Pedig a gyermek — a jövő! A magyar
gyermeknél ez az igazság kétszeresen áll. A magyar gyermek: a ma
gyar jövő! Minden nemzedék legyen különb az előbbinél, hogy a fej
lődés nagy célját elérje. A gyermek: kis ember, az istenképűségben
társunk, a jövő életben utódunk, az örökéletben osztozkodó felünk.
Nekünk, nevelőknek pedig lelkes anyagunk, amellyel dolgozunk,
amelynek természetét ki kell ismernünk, hogy boldogulhassunk vele.
Amelyhez szeretettel kell lehajolnunk, hogy felemelhessük magunkhoz,
sőt magunk fölé.
Nekünk, magyar nevelőknek pedig a jövő nemzeti sorsunk re
ménységeit kell látnunk bennük.
Tompának van egy szép költeménye. „Héber legenda“ a címe.
Arról szól e költemény, hogy egy zsidó nyugodtan szántogat Hebron
vidékén, amikor egy átmenő arabtól megtudja, hogy megszületett a
Menachem, de már is menekülnie kellett neki Herodes elől. Erre a
zsidó elhatározza, hogy eladja minden vagyonát s megy felkeresni a
Menachemet. Ügy is lett. Pénzzé tévén minden vagyonát, elinduló s
keresi Egyiptomban s Szíriában a megváltót, gyermekpólyát s gyolcsot
kínálva a szoptatós anyának: „Végy pólyát, Menachem anyja!“
Mi, nevelők, szintén így keressük a jövő magyar sors megváltóját
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a kicsiny gyermekekben. Lelkünk pólyáit kínáljuk minden szülő felé,
aki iskolába hozza a gyermekét, hogy az vedje, ölelje körül a gyönge
lelket s minden káros külső hatás ellen óvja meg fejlődő értelmét.
Nem sejtjük, vagy emberi gyarlóságunknál fogva rosszul sejtjük meg
a jövő magyar sors irányítóit, mint egykor Kövy Sándor Kossuthban
a jövendő országháboritót látta meg; ép azért egyképpen kell foglal
koznunk minden magyar gyermekkel. Mert csak kévésünknek adatik
meg az, hogy így újon: „Légy, akit várunk'“ Azért ne szűnjünk meg
kínálgatni tanításunk pólyáit: „ Végy pólyát, Menachem anyja !“
A gyermek hete a nevelők részéről ép olyan melegen fogadott hét
legyen, mint a magyar könyv hete!
Gulyás József.

Egyházi és iskolai hírek.
Dr. Berzsenyi Jenő,

a dunántúli egyházkerület volt felügyelője, az egész
evangélikus közélet egyik vezérembere 86 éves

korában meghalt.
hódasi ev. lelkész, a Tolna—Baranya—Somogyi egyház
megye kiváló főesperese, az ev. egyetemes egyház egyik
legtevékenyebb tagja, a tanárság őszinte barátja, 56 éves korában elhunyt. Az igaz
emléke áldott t
Schöll Lajos

Dr. Kapi Béla evangélikus és dr. Ravasz László református püspökök

részvétele már biztosítva van a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti konferen
ciájára. amely augusztus 20—23. között fog végbemenni Magyarország egyik leg
jellegzetesebb városában : Kecskeméten. 16 európai mozgalom kap meghívást s az
előjelek szerint ezer ifjú részvételére számítanak. A nemzeti konferencia főbb részei
a következők: Előadások, miket a két történelmi evangélikus egyház legkiválóbb
lelkészi és világi emberei tartanak, országos atlétikai verseny, fáklyás felvonulás,
nyilvános nagygyűlés a vasárnap megszentelése érdekében, melyen az ünnepélyes
deklarációt dr. Ravasz László püspök jelenti be, a tanyai központok felkeresése
ünnepélyek keretében, záró úrvacsora-osztás. A konferencián a következő előadások
hangzanak e l : Az ifjúság válsága, A magyar keresztyénség az írás mérlegén. Vörös
próféták — Fekete Evangélium, Bizonyságtétel a hatalmas Megváltóról, Modern ta
nítványok, Legyen meg a Te akaratod magyar földön, Fiatalon a Krisztusé. A kon
ferencia részvételi díja mindössze 12 pengő lesz. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy
minden egyház küldjön képviseletet a nemzeti konferenciára, hogy az ifjúsági mun
kával közelebbről megismerkedjenek.
Két n evezetes évforduló. D efoe és R obinsonja. Április 26-án volt 200 éve,
hogy Daniel Defoe, a Robinson Crusoe c. híres regény szerzője, örök álomra húnyta
le szemét. Először politikai újságíró volt, ami sokszor jó pénzt, de börtönt és pel
lengért is szerzett neki. Csak ezután tért rá a költészet mezejére. 1719-ben jelent
meg „The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York,
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mariner“, mely egyszerre a világirodalom klasszikusai közé emelte, pedig írt még
ezenkívül vagy 200 művet. Regénye két ember, Pedro Serrano és Selkirk Sándor
élményéből alakult. Irodalomtörténeti jelentősége, hogy vele Defoe megalapítja a
regény egy új fajtáját, az ú. n. Robinsonadokat, melyben a hős távoli világrészek
lakói és viszonyai közt hányódik. Különbözik azonban a hozzá hasonló kalandor
vagy selmaregényektől, hogy szerzője mindent elkövetett, hogy az olvasó elhiggye
azt, amit ő mond. Történetét a jelenből veszi, alakja a naplóforma. A mű azonnal
nagy tetszést aratott és számtalanszor fordították le minden művelt nyelvre. Sok ol
vasóját, így különösen a gyermekeket, az érdekes, változatos események kötötték le
és kötik le ma is. Pedig Robinsonban sokkal több van : morál és pedagógia, bár
szerzője nem gondolt erkölcsi tantételek közlésére, mikor hervadhatatlan művét meg
írta. Rousseau fedezte föl a Robinson ebbeli jelentőségét. Rousseau hallani sem akar
könyvekről, mégis azt akarja, „hogy Emil legyen bolondja ennek a regénynek“, mert
megtanulhatja belőle, hogy az ember magára hagyatva is hogyan lehet úrrá a ter
mészet erőin. De egyéb tanulság is szól belőle. íme, egy közönséges, mindennapi
ember, aki tele van hibákkal és tévedésekkel, a maga erejéből jó útra tér. Robinson
arra int, hogy a lemondás, szorgalom és kitartás által az ember győz az aka
dályokon, a magánosság pedig magába szállásra és belső tisztulásra vezet. így lesz
Robinson az önnevelés, különösen az akaratnevelés valóságos iskolája. Ebben van
e halhatatlan mű pedagógiai jelentősége.
1771-ben jelent meg először L osontzi Istvá n H á rm a s K is Tükre. Eredeti címe
nem ez volt, hanem : „A Szent Históriának Summája . . , mely most Magyarország
Kis Tükrével, azaz oly könyvecskével, amely Magyarországnak földjét, polgári állapotját és a magyar nemzetnek históriáját summásan kimutatja, a tanulóknak nagyobb
előmenetelükre megbővíttetvén, kibocsáttatott.“ A második kiadásban (1773) mér
hasonló célzattal Erdélyt is felveszi. Ezzel a harmadik résszel megvolt a „Hármas
Kis Tükör“. Mikor Losontzi ezt a könyvét megírta, megsiketülése miatt már lemon
dott volt a nagykőrösi iskolánál 28 éven át becsülettel betöltött tanári álláséról és
íme, nyugalomban írt műve tette országos hírűvé. Könyvét 1854-ig, mikor Bach mi
niszter eltiltotta, az ország minden zugéban ismerték és felekezeti különbség nélkül
használták. Tömérdek, majdnem 100 kiadásban jelent meg. Különösen kedveltté
tette, hogy 9 földrajzi és történeti adatokat versbe foglalva közli. így pl. 4—8 soros
verset szentelt minden vármegyének: pl. „Szatmár vármegyében némely maradványa
Van az aranyértznek: mert itt Felsőbánya (Szatmár, Károly, Erdőd, Gyarmat és
Nagybánya), Hol bányász az értzet ásva, töri, hányja.“ — Nevezetes az előszava
is, melyben Losontzi ezt írja: „Magyar gyermekeknek magyarul írtam, nem idegen
nyelven, melyet nem értenek. S ő t vajha m á r valaha felá llitta tn á n a k a m i n e m ze tü n k 
ben is a m a g ya r iskolák, a m elyekb en a szü kség es dolgokra m a g ya r nyelv en taníttat
n á n a k elsőben g y e rm e k e in k !" íme, Losontzi már akkor felismerte a magyar nyelvű

tanítás fontosságát, mikor még alig buzgólkodott valaki érette I Bizony, méltó ő em
lékezetünkre és hálánkra 1
Sz. Ö.
A debreceni kollégium Diákszövetségének budapesti csoportja május 9-én
közgyűlést tartott, amelyen dr. Némethy Károly budapesti ref. főgondnok elnökölt.
Az esti összejövetelen pedig Benedek Sándor, a Közigazgatási Bíróság másodelnöke,
diák-élményeiről adott elő.
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A nagykőrösi Arany János Társaság f. é. május hó 17-én tartotta évi köz
gyűlését Ez alkalommal emléktáblával jelölte meg Arany János nagykőrösi két
első lakóházát.
A Pataki Diákok Szövetségének közgyűlése. A Pataki Diákok Országos
Szövetségének Budapesti Egyesülete most tartotta évi közgyűlését. Dr. Panka Károly
bejelentette, hogy a pataki főiskola négyszáz esztendős fennállásának emlékünnepe
keretében tartandó műsoros estély programmjának megállapítása elkészült. Az Egye
sület, amely 1921 óta működik, felállította Patakon a hősi halált halt pataki diákok
két emléktábláját a főiskola helyiségeiben, kiadta a Pataki Diákvilág Anekdota-r
kincse két kötetét, alapítványt létesített dr. Szántó Gyula jogtanár nevére, s kiadta
Mitrovics Gyula Kazinczy esztétikai törekvései c. művét. Majd Dakó István titká
ismertette az 1929—30. évi zárszámadást és az 1931. évi költségvetést, amelyet a
közgyűlés változtatás nélkül fogadott el.
A Csurgói Öregdiákok Albuma. A csurgói ref. gimnázium öregdiákjai igen
kedves, szép kiállítású könyvvel lepték meg az olvasni szerető magyar közönséget.
Gróf tolnai Festetich György, az intézet nemeslelkü alapítója és Csokonai Vitéz
Mihály, az iskola volt nagynevű tanára emlékének van szentelve a könyv. A gim
názium egykori növendékei (köztük több országos híresség), a mostani tanárok,
élükön Bene Kálmán igazgató, aki az ős-kollégium 1792-ben kezdődő történetét írta
meg, közöltek benne kedves, egyszerű cikkeket. A diák-humor kedvelői azonkívül
is jól járnak az összegyűjtött meleg emlékezésekkel. A 200 oldalas díszes mű első
sorban Czibor Ferenc nyug. főkapitányhelyettesnek, a Diákszövetség elnökének és
Écsi Ö. István szerkesztő-főtitkárnak köszönheti megjelenését. A könyv érát, az ala
pító gróf Festetich György emléktáblájára szánják az alma mater hű katonái.
Szabolcsira Mihály-emlékünnep. A főváros társadalmi s írói köreiben álta
lános érdeklődést keltett a Zeneművészeti Főiskola dísztermében lefolyt emlékünnep,
amelynek tiszta jövedelmét a rendező Szarvasi Öregdiákok Szövetsége a költő sír
emlékének felállítására fordítja majd. Az emlékünnepen többek közt Basilides Mária,
Laurisin Lajos, Környei Paula, Kiss Ferenc, Gaál Gyula színművészek is fölléptek.
A megnyitót dr. Raffay Sándor ev. püspök, a Szövetség elnöke, az ünnepi beszédet
Pékár Gyula, a Petőfi Társaság elnöke mondotta. A síremlék alapjára tekintélyes
összeg folyt be.
Bodola László, a csurgói ref. gimnázium volt igazgatója, végrendeletileg a
csurgói iskolának 100 drb csurgói takarékpénztári részvényt hagyományozott ezer
pengő értékben.

/
Értesítés. Régi nyugdíjas kartársainkat bizalmasan értesítjük, hogy a sérel

meink orvoslása ügyében készülő közös kérvényt, célszerűbbnek látjuk, majd ké
sőbb az Orsz. Ref. Tanáregyesület új elnök-választása után nyújtani be. Addig egy
kis elnézést, türelmet kérünk mindazoktól, akik nevök aláírására szívesek voltak
bennünket felhatalmazni. Tisztelettel a h e ly i bizottság.
Olasz jutalom-érem Magyarországról írt iskolai dolgozatokért. A milánói
elemi és középiskolai tanulóknak írásbeli feladatot kellett készíteni Magyarországról.
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A két legjobb munkát arany- és ezüst-éremmel jutalmazták. A díjnyertesek dolgo
zatait egész terjedelmükben közölte a „Pesti Hírlap“. A jutalmazott kis diákoknak
szép ünnepély keretében nyújtották át a m edáliákat; ez alkalommal egyszersmind
lelkes tüntetést rendeztek az olasz-magyar barátság mellett. Vers is szólt rólunk,
amelyben azt kívánják: nyerjük vissza minél előbb az elszakított vidékeken élő
magyar testvéreinket. Italo Roggi külön beszédben magasztalta a két testvérország
barátságát, beszélt a régi, irredenta Itália és a mai Magyarországnak hozzá sok
tekintetben hasonló sorsáról, az irredenta-szobrokról, árbocról és hangoztatta, hogy
az olasz ifjúságnak a jövőben is szívén kell viselni Magyarország sorsát. A jutalom
érmet Cindric Egon konzul adta át rövid beszéd kíséretében. Az ünnepségen Lombárdia központi főigazgatójának vezetése alatt, valamennyi elemi iskola tanítói és
különféle diák-csoportok kiküldöttei voltak jelen.
A kiskunhalasi Szílády-reálgím názíum tanári kara a protestáns ifjúság szá
mára csendes napokat tartott. Ezalatt nem volt tanítás, hanem az egyházi főhatóság
támogatásával az ifjúság tisztán lelki dolgokkal foglalkozott s részt vett a délelőtt
és délután rendezett különféle összejöveteleken. A napok istentisztelettel kezdődtek.
Az előadásokhoz a tanulók is hozzá szólhattak. A gyűléseken részt vett mindanynyiszor a tanárikar is, sőt serkentően, irányítólag hatott az ifjúság magatartására.
Követni való szép példa 1
A Budapesti K eresztyén Ifjúsági Egyesület nem rég tartotta 39. évi köz
gyűlését. Koczogh András elnök rámutatott a magyar ifjúság nehéz helyzetére s a
KIÉ nevelői fontosságára, A mai erkölcsi és anyagi nyomorúságban, úgymond, nem
lehet más jelszavunk, m in t: Vissza az élő Krisztushoz! Aztán titkári, cserkész
parancsnoki, pénztárosi jelentések következtek, Ügyvezető elnök lett dr. Batitz Dénes
orvos, aki sokáig élt Amerikában s anyagilag is megmutatta többször áldozatkész
ségét. Minden munkájában segíti az egyesületet a hölgybizottság és a „Megyercsy
Senior-Kör“. Az ifj. egyletben tisztviselők, tanárok, orvosok, iparosok, kereskedők stb.
lelki összhangban élnek s az egyesületet nagyobbrészt önkéntes megajánlásokból
tartják fenn. Kéri a szülőket, küldjék ide fiaikat, akik ideális lelki közösségben
óhajtják idejüket eltölteni.
Hetvenötéves tanítóképző. A debreceni református kollégium tanitóképzőintézete 75 éves fennállása alkalmával f. évi május hó 17-én tartotta jubiláris ün
n e p é ly é t a következő m űsorral: I. E m lé k ü n n e p é ly d. e. fél 11 órakor a kollégium
dísztermében: 1. Ünnepi nyitány. Előadta a Csokonai ének- és zenekar Bodnár
Lajos zenetanár vezetése alatt. 2. Ima. Tartotta dr. Baltazár Dezső püspök. 3. Üd
vözlő beszéd Karai Sándor kollégiumi igazgatótól. 4. Liszt: XIII. rapszódia. Zongorán
előadta Csenki Imre IV. o. t. 5. Emlékbeszéd. Tartotta dr. Veress István igazgató.
6. Üdvözlő beszédek hatóságok és testületek részéről. 7. Csokonai nyitány. Előadta
a zenekar. 8. Ünnepi óda. Irta Bartók Miklós tsnár, előadta Fazekas István 111. o. t.
9. Himnusz. Énekelte a Csokonai Énekkar. — II. H ő si ha lá lt h a lt tanítóképzősök
e m lékm ű vén ek m e g k o szo rú zá sa a kollégium udvarán, az emlékünnepély után a kö
vetkező műsorral: 1. Zöld: Ima. Előadta a Csokonai Énekkar. 2. Alkalmi beszéd.
Tartotta dr. Bartha Károly tanár. 3. Hiszekegy... Előadta a Csokonai Énekkar. —
III. D. u. 4 órakor a kollégium udvarán a tanítóképzősök tornavizsgája és cserkészavatás.
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A Soli Deo G loria Szövetség nyári tanulm ányútjai. Augusztus 3—17-ig a
Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége tanulmányutat rendez Délkelet-Európába. Jelentkezési határidő július 15. Részvételi dij 150 pengő. — Ugyan
csak augusztus 2-án indul tanulmányútra a Tátrába, visszaérkezés 10-én. Részvételi
díj 100 pengő. Részletes programmot kérésre küld a Soli Deo Gloria Szövetség,
Budapest, IX. Lónyai-utca 7. II. 28.
Szakfelügyelő k ik ü ld ése. Báró Radvánszky Albert, a magyar ev. egyete
mes egyház felügyelője, az illetékes püspökkel egyetértőleg, V id o vszky K á lm á n
budapesti leánykollégíumi vallástanárt, a Luther-otthon igazgatóját, a bonyhádi ev.
reálgimnáziumhoz kiküldte a vallástan tanítása, a cserkészet és ifjúsági mozgalmak
megfigyelése céljából.
A tan ító k ép esítő vizsgálatok m iniszteri biztosai. Debrecen ref. tanítóképző:
Vasady Lajos ; Nagykőrös : Szabó Gábor ; Sárospatak : Papp Károly ; Ref. tanítónő
képző, Debrecen : Kolumbán Lajos ; Kecskemét: Molnár O szkár; Pápa : Erdélyi
Lajos ; Ev. tanítóképző, Miskolc : Sárkány Lóránd ; Sopron : Szlávik Mátyás ; Ev.
tanítónőképző. Szarvas : Sárkány Alfréd.
A N em zeti G yerm ekhét. Szakadatlanul folynak a tanácskozások a Székesfővárosi Pedagógiai Szemináriumban, ahol a május ötödikétől tizenkettedikéig tartó
gyermekhét előkészítő bizottsága működik. A gyermekhét mindenekelőtt a szülőknek
és a felnőtteknek szól, a gyermekek szerepeltetése tehát egészen minimális lesz.
Az előadásokon kívül számos bemutatás, különféle intern kiállítás, tejpropaganda,
a ponyvairodalom elleni küzdelem, a magyar vidékek gyermek-népviseletének és a
cserkészetnek bemutatása teszi majd élénkebbé a gyermekhét mozgalmas napjait.
„Vén d iák o k la p ja “ címen új folyóirat indult meg Budapesten. Az összes
öregdiák szövetségek és egyesületek közlönye akar lenni. Előfizetési ára egész évre
csak 4 pengő. Megjelenik minden hó l én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, VI. Lázár-utca 8 . 111. em.
A „M agyar P ro testán so k L apja“ eddigi felelős szerkesztője, dr. Vida Gyula
a szerkesztésről lemondott. Üj szerkesztőknek Harsányi Zsolt írót és dr. Laurentzy
Vilmos egyetemi magántanárt sikerült megnyerni. Szerkesztőtársak Kemény Lajos és
Szabó Imre.
P ünkösdi ta n u lm án y ú t B ecsbe. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövet
sége ötnapos tanulmányutat rendez Bécsbe. A tanulmányúton részt vehetnek
férfiak és nők 16 évtől fölfelé. Részvételi díj 38 pengő, mely összesen szál
lás, étkezés (napi háromszori) útiköltség Budapesttől Budapestig és rendezési költség.
A tanulmányút május 22-én pénteken indul Budapestről s visszaérkezik ugyanoda
május 26-án, kedden este. A résztvevők látni fogják Bécs minden nevezetességét,
így a sok magyar vonatkozásban gazdag múzeumokat, Schönbrunnt, Kapuzinus
sírboltot, stb, stb. Részt vesznek pünkösdi magyar nyelvű istentiszteleteken is. Jelent
kezni lehet május 10-ig Budapest, Vili. Horénszky-utca 26. 1. 9. KIÉ szövetség címen,
10 pengő előleg s a magyar útlevél beküldésével. A fennmaradó 28 pengő az indu
láskor fizetendő.
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A gyülekezeti ny ári m unka egyik legfontosabb eszköze a KIÉ mozgalom
kiadásában megjelent Játékoskönyv. Egyik legtekintélyesebb egyházi lapunk a kö
vetkezőket írja róla : „De mit csináljunk fiainkkal és leányainkkal, mikor már éne
keltünk, imádkoztunk, magyaráztuk nekik Isten Igéjét, építő előadást tartottunk ? Azt
látjuk, hogy hiányzik még nekik valami, szeretnének egy kicsit mozogni, ugrálni és
nevetni. Játszani kellene velük, de mit ? 1 Ez a játékoskönyv nagyszerűen megadja
erre a feleletet. Ez a játékoskönyv korszakalkotó munka." Ára 2 pengő. Pénz, ren
delésnél előre küldendő e címre : Keresztyén ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Buda
pest, Horánszky-utca 26. I. em. 9,
KIÉ konferen ciák országszerte. A közelmúltban ment végbe nagy sikerrel
a Tolnamegyei alsónyéki református KIÉ konferencia, melyen Szekszárd, Ocsány,
Décs, Sárpilis, Mórágy, Érsekcsanád és Szeremle voltak képviselve. Április 26-án
Syombathelyen, május 7 - 8 -én Pápán, 10-én Celldömölkön és 17-én Balassagyar
maton evangélikus KIÉ konferenciák lesznek, melyekre nagyban folynak az elő
készületek.
„H ány fegyvert viselsz ?“ — kérdezte a gödöllői református K1E egyik tagját
tisztje a kaszárnyában. „Kettőt“ — válaszolt az ifjú. „Hogyan?“ — „Egyiket ha
zámért, másikat Istenért“ — válaszolta. Értette rajta a Bibliát, melyet a tiszt meg
talált nála, el is kérte tőle, hogy ő is megismerhesse „az Ige kétélű fegyverét“.
U tóhang a soproni konferenciához. Mint múlt számunkban jeleztük, a sop
roni evangélikus teológiai fakultás április 7—10. napjain dr. Pröhle Károly pro
fesszor elnökletével konferenciát rendezett, melynek központi kérdése k o ru n k szellem i
válsága volt. Örvendetes, hogy az élettel ilyen szoros kapcsolatban lévő kérdést vi
lágítottak meg a különböző előadások, annál szomorúbb, hogy lelkészeken kívül
más alig vett benne részt, bár a húsvéti szünet még akkor tartott középiskoláinkban.
Elmaradtak a tanárok és tanítók, el a világiak általában csekély kivétellel, még a
soproni tanárság sem jelent meg, pedig a tárgyalás keretében dr. Bőhm Dezső,
budapesti kollégiumi igazgatónk A nevelés m in t világproblém a c. előadása is szerepelt.
Mindig hangoztatjuk, hogy a tanárság megbecsülése nem elég nagy egy
házunkban, őket nem vonják bele építő munkába. Sajnálatos, de meg kell mon
danunk, hogy kettőn áll a mellőzés : m aga a tanárság és tanítóság is oka ennek az
idegenkedésnek, m elyben eg yh á zia k részéről részesül. A jövőben meg kell ennek vál
toznia, s ha a jövő konferenciái majd újra felölelnek nevelési kérdéseket, mint azt
már mostan elhatározta a vezetőség: akkor legyen ott a magyar evangélikus tanárság
és fejtse ki a kérdést, szóljon hozzá, szóval álljon oda egyháza építésére, saját maga
épülésére. Most a gyakorlati irányú előadáshoz nem annyira a tanítók, mint inkább
egyháziak adtak gondolatokat, mert tény az is, hogy igen élénk érdeklődés kísérte
a nevelésről szóló előadást, ami annak jele, hogy egybe kell kapcsolódnia az egy
háznak és nevelő munkásainak.
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Succedunt növi. . .
Szemlénk fedőlapjáról ezután hiányozni fog egy megszokott, álta
lános tiszteletben álló név ; Borsos Károly főszerkesztőnk f. évi május
hó 31-én megbízatásáról lemondott. Az elnökség a személye iránti
nagyrabecsülését azzal is megpróbálta kifejezni, hogy igyekezett elhatá
rozásának megváltoztatására rábírni; de sikertelenül. És bár eddigi
felelős szerkesztőnk munkássága biztosítja lapunk eddigi színvonalát,
mégis tudjuk, hogy Borsos Károly visszavonulásával jelentős veszteség
ért bennünket.
Hiszen a kiviteli lehetőségek ügyes megtalálásával ő hívta életre
a Szemlét, az ő lelkes, csüggedést nem ismerő fáradozásának ered
ményeképpen indult meg immár ötödik esztendeje a protestáns tanárság
eszméinek ez az őszinteszavú hirdetője. Lapot teremteni: ehhez ma
nagyfokú idealizmus szükséges. Mert már régen letűnt az a tiszavirág
életű korszak, amikor a lap tekintélyt és jövedelmet jelentett. Ma in
kább úgy áll a helyzet, hogy a komoly sajtó munkásai szinte kivétel
nélkül áldozattevők és igen nagy személyes felelősség hordozói. Ha
egyéni érdekek szolgálatában születnek símahangú cikkek, akkor akad
nak jóindulatú pártfogók, de közös sorsot nyögő, az általános áram
latoktól csak egy kissé is elütő gondolkodású kisebbségek érdekeit védő
írások több tövist teremnek, mint rózsát. Ezért tekintünk tisztelettel,
komoly megbecsüléssel távozó főszerkesztőnkre: nemcsak eszmét ter
melt, nemcsak odasegített a megvalósuláshoz egy régóta nagyon nélkü
lözött sajtóorgánumot, hanem irányt is adott neki, jellemét is kiformálta.
Ez a jellem olyan, mint az ö v é: tárgyilagos, mikor önmagáról van szó,
megértő, ha mások érdekeiért kell szólania, megalkuvást nem ismerő,
mikor az eszmények szolgálatában nyilatkozik.
De nemcsak szent eszményekért való védekező harcot hirdetett,
hanem megpróbált teremteni erre a harcra alkalmas egyéneket, köz
véleményt. Munkásságának egyik legnagyobb értéke, hogy a Szemle
munkatársainak megválogatásával, a tárgyak és személyek tapintatos
kezelésével megszilárdította a Szemle táborát, s ezzel jótékonyan hatott
a protestáns tanárság gondolati és érzésbeli egységének kialakulására.
Vezérünk, Dóczi Imre, a bölcs aggastyán, benne komoly, értékes munka
társra talált, s ők együtt sokszor észrevétlenül is, sok csapást fogtak
fel a protestáns tanárság egyeteme helyett; sok komoly sebünkre ke
resték aggódó fáradhatatlansággal a gyógyírt.
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És éppen azért, mert Borsos Károly az egyetemes protestáns
tanárság eszményeinek ilyen hordozója, tudjuk, hogy igazában nem is
búcsúzunk most tőle. Más munkakörbe lépett át hivatalos pályáján,
másképpen fog ezután munkálkodni lapunk érdekében, de kétségkívül
munkálkodni fog. Minden személyi változás szükségképpen bizonyos
gondolati irányváltozást is jelent, de a veteres coloní áldott örökséget
hagynak maguk után. És ha némelyek a régi, fájó mondásból a búcsú
zás keserűségét érzik csupán, gondolják meg: homo novus-nak lenni
csak a húsos fazék mellett könnyű és szégyenletes, ám eszmék harcát
tovább folytatni, égő sebeket — a mások sebeit! — önként átvállalni,
ehhez bátorság is, hit is szükséges, Ez feladat — nem is a legkönynyebbek közül való. Bizonyára ő tudja ezt legjobban, s azért hisszük,
hogy neki lapunk és egyesületünk továbbra is olyan kedves munka
mezeje marad, ahol találkozik valamennyiünkkel a közös eszmény
szolgálatában.
Ezzel a reménységgel gondolunk a jövőre. A múltból úgy néz
felénk Borsos Károly, mint rendíthetetlen bizalmú jövendőmondó ; a je
lenben úgy ismerjük, mint fáradhatatlan harcost; a jövendőben remény
ségünk szemével mindig hűséges szövetségesnek, komoly jóakarónak,
igaz barátnak látjuk.
Soós Béla.

Az Országos Református Tanáregyesület
1931. évi közgyűlése.
Egyesületünk május 26. és 27. napján tartotta meg 25. közgyű
lését, mégpedig meghívás hiányában, székhelyén, Debrecenben. A gyű
lésen résztvett kartársak ellátását részint magánosok vállalták magukra,
részint Debrecen sz. kir. városa, a ref. kollégium és a ref. egyház szí
vessége tette lehetővé. így a külső keretek mindenképpen méltók vol
tak a nagyszámban megjelent tagok várakozásához. Idegenek szemei
vel nézve talán a kedélyesség hiányzott ez alkalommal; de ennek egyik
legfőbb oka a debreceni tanárságot különösen mélyen megrendítő gyá
szos tragédia, mely Debreczeni Ferenc kartársunkat éppen pünkösd
vasárnapján ragadta ki az élők közül.
Egyébként is kissé más volt a gyűlés lefolyása, mint ahogy évek
óta megszoktuk. Határozatok, állásfoglalások ezúttal hiányoztak a gyű
lésről, nyilván azért, mert elnökségünk csonka lévén, nem készíthetett
elő nagyobbszabású akciót semílyen irányban. A didaktika elvi és gyakor
lati problémáinak tárgyalása a szakosztályok üléseire szorult, mivel a
közgyűlés tárgysorozatát Dóczi Imre elhúnyt elnökünk emlékének szen
telt felolvasások töltötték ki,
A vallástanárok szakosztálya Lie. Rácz Kálmán pápai vallástanár

PRO TESTÁNS TAN Ü G YI SZEMLE

211

elnöklete alatt különösen a konvent felállította belmissziói bizottságnak
és iskoláinknak viszonyáról foglalkozott. Elnök a belmisssziói bizottság
munkájától sokat vár, ennek támogatására felhívja a vallástanárokat, s
tájékozásul azt is közli, hogy a bizottság nyári konferenciáin a vallás
tanárok díjtalanul vehetnek részt. A bizottság hivatalos ifjúsági lap
megindításáról is tárgyal; míg azonban ez a megvalósulásig jutna, az
értekezlet tagjainak többsége „Az Erő“ c. jól bevált folyóiratot óhajtja
tovább is pártolni. A SDG szövetség és a Ev. Kér. Diákszövetség
munkásságát a középiskolai vallástanárság rokonszenvvel nézi, kifejezi
azonban aggodalmát, hogy ezek az igazában főiskolai munka végzésére
indított mozgalmak a még állandóan vallástanári vezetés alatt álló
gyermekekre nézve alkalmas és szükséges munkamódszert választaná
nak. Kétségtelen, hogy a valláslanári kar — éppen a vidék önálló ref.
iskoláiban — sokkal szívesebben látná a helyi elmélyítést, mint a val
lástanárok bizonyos mértékű megkerülésével nem kimondottan egyházi
szervek által végzett „térítő" munkát. A szakosztály megdöbbenéssel
vette tudomásul, hogy a lelkészekből lett vallástanárok szóig, éveinek
beszámítását a Konvent és a Zsinat a vallástanárok munkásságát nem
eléggé értékelő gondolatmenet alapján ezúttal is az állam vállaira
óhajtja hárítani.
A nyelv- és történettudományi szakosztály tárgysorozatát a nyelvi
oktatás kérdései adták: dr. Szeremley Béla debreceni fiúgimn. tanár az
új tantervnek a görög nyelv tanítására gyakorolt hatását ismertette. Az
elvégzendő anyagot az adott körülmények között túlzottnak tartja. Em
lítésre méltó eszme, — ami egyúttal az ifjú görög szakos tanárok el
helyezkedésének rendkívül súlyos kérdését is megoldaná — hogy
a görög nyelv fakultativ tanítása minden gimnáziumba bevezettessék, s
e célból legalább egy görög képesítésű tanár minden intézetnél nyerjen
alkalmazást. Komoly, gyakorlati megfigyelésekben és elméleti megala
pozásban egyaránt kiváló dolgozatot olvasott fel dr. Kónya Sándor kar
cagi tanár „Tapasztalataim az angol nyelv reálgimnázium tanításáról"
címen. A nagy tetszéssel fogadott felolvasást — aszerint, amint lapunk
terjedelme módot ad rá — teljes egészében közölni óhajtjuk. Értékes
tapasztalatokról számolt be Csőregh László kisújszállási tanár a francia
nyelv tanítását illetően,
A mennyiségtani és természettudományi szakosztály a betegsége
miatt lemondott Körber Tivadar békési reálgimn. igazgató, c. főigazgató
helyére elnökül Fejes Zsigmond pápai gimn. igazgatót választotta meg.
Azután Jakucs István debreceni fiúgimn. tanár előadása alapján meg
tárgyalta az új érettségi utasítást, mely szerint a mennyiségtani írásbeli
érettségi dolgozat eltöröltetett. Előadó a mennyiségtanítás szellemével
nem tartja összeegyeztethetőnek ezt az újítást, mások mint lényeges
könnyítést rokonszenvvel fogadják. Dr. Hoffer András debreceni gimn.
tanár a vegytan tanításáról adott elő gondos pedagógiai megalapozott
ságú tervezetet, mely szerint a természettudományok az I—VIII. osztá
lyokban a gyermeki lélek felfogóképességéhez mért sorrendben (kémia
a VI. o.-ban!) helyeztetnének el. Végül Érdős József debreceni gimn.
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tanár ismertette a 13 hónapos évre vonatkozó naptártervezetet, s ezzel
nagyban hozzájárult az eszme népszerűsítéséhez.
A tanítóképzöintézeti szakosztály ülésén dr. Novák József: „A
német nyelv tanítása a tanítóképzői-intézetben“ címen tartott előadást,
melyben állást foglalt a német nyelvet a képzőből egyszerűen törölni
óhajtó törekvések ellen. Hivatkozva a német nyelv tanításának nehéz
ségeire, némelyek az így is csupán heti 2 órában tanított német nyelv órái
közűi egyet a gazdaságtan, egyet a történelem tanítására vonnának el. A
német nyelv tanítása éppen a képzőkre nézve rendkívül fontos, mert
nemcsak egyetlen idegen nyelv, hanem úgyszólván az egyetlen, formá
lis képzést adó tárgya is a képzőnek. Tóth Árpádné debreceni képző
int. tanár hangsúlyozza újra azt a régebbi követelményt, hogy népesebb
osztályokban a csoporttanítás vezettessék be. E tárgy megbeszélése kap
csán felmerült az a gondolat is, hogy a történettanítás a képzőkben
sikeresebben volna végezhető más beosztás mellett: t. i. az egyetemes
tört. az alsó 2 osztályban foglalna helyet, magyar vonatkozások elhagyá
sával, viszont a magy. történet tanítása 2 éven át történnék és így
alaposabb lehetne, s a növendékek érdeklődését az eddigi félig ismert
helyett jobban lekötő új anyag inkább magára vonná.
Rendkívül sok tanulságot nyújtó mintatanítást mutatott be a polg.
isk. szakosztály ülésén dr. Szabóné Tarr Júlia, a Dóczi intézet polg. is
kolájának tanára. A III. osztállyal dolgozott fel teljesen ismeretlen szöve
get (Levél a cserkésztáborból). Módszerében helyet találnak az újabban
Lomositz Károly által bemutatott gyakorlati újítások (a szórend táblá
zatba szedése, a melléknév ragozása többszínű táblázaton, szótanulás
magyarról németre stb.) ; érvényesíti azonban saját németországi tapasz
talatait is. A mintatanitás szinte meglepő eredményt mutatott fel, s a ki
váló módszerrel, lelkes odaadással munkálkodó előadónak Fekete Pé
ter böszörményi polg. isk. igazgató az egész szakosztály hálás köszö
netét tolmácsolta. A jelenlevők közül többen bejelentették a jövő is
kolai évre tervbevett látogatásukat.
A szakosztályok gyűlései tehát valóban komoly, a ref. tanárság
ideális felfogását, csüggedetlen szorgalmát igazoló munkásságról tettek
tanúbizonyságot. Valamennyi szakosztály annál élénkebben érzi a ta
nári munka megbecsülésének hiányát, amit nemcsak a nagyközönség
kevésbbé tájékozott részétől kell elszenvednie, hanem sokszor saját
felettes hatóságától is.
Május 27-én, szerdán fél 10 órakor a kollégium oratóriumában
tartott istentisztelettel kezdődött meg közgyűlésünk. Szele Miklós leánygimn. vallástanár mélyhitű, komoly felelősségérzettől áthatott imád
sága után a koll. dísztermébe vonultak át a nagyszámban megjelent
tagok. Megnyitó beszédet S. Szabó József ny. főigazgató, egyesületünk
társelnöke mondott. Megemlékezett Dóczi Imre életének nagy müvéről:
a szinte állandóan az ő vezetése alatt állott ORTE felvirágoztatá
sáról. Itt hirdette ő puritán református magyar lelkének legnemesebb
eszméit, hogy a ref. tanárság feladata a nemzeti, haladó műveltségnek
szolgálata, szilárd református, de nem felekezetieskedő lelkek nevelése.
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Állandóan magasztos idealizmust tanított; eszménye a klasszikus görög
világ lelki alkata, s a klasszika filológián alapuló ilyen lelkiséget óhaj
tott szembeállítani korunk amerikaizáló nevelési eszményével. Egész
élete a tanárság tekintélyének, benső értéknövekedésének, külső
helyzete javulásának szolgálatában telt el és pótolhatatlan bölcseségével, tekintélyével egyesületünk vezetésében halhatatlan érdemeket
szerzett.
E meghatott, meleghangú megemlékezés után a közgyűlést sorban
üdvözölték a különböző testületek képviselői. A tiszáninneni egyházkerület elnöksége nevében Csikesz Sándor egyet, tanár, a Tisza István
egyetem nevében dr. Kun Béla rector, a hivatalos tanügyi hatóságok
képviseletében dr. Ady Lajos tanker, főigazgató, Debrecen egyházköz
sége nevében dr. Juhász Nagy Sándor egyházi főjegyző, Debrecen vá
ros nevében dr. Csűrös Ferenc városi tanácsnok. Az egyetem bölcsé
szeti karának üdvözletét dr. Papp Károly egyet, tanár, az Evangélikus
Tanáregyesületét Szigethy Lajos, az egyesület elnöke, a Kath. Tanáregyesületét dr. Lukács József gimn. igazgató tolmácsolta.
Az üdvözlések után Elekes Imre sárospataki gimnáziumi igaz
gató „Dóczi Imre pataki évei“ c. rendkívül eleven, széles történeti
távlatot nyújtó előadást tartott. Dóczi Imre diákkorának körülményeiről,
önképzőköri munkásságáról, gyermeki, ifjúi lelkének egy-egy vonásáról
vonzóan megirt sorait a hallgatóság hálásan fogadta.
Köblös Samu hajdúböszörményi gimn. igazgató Dóczi Imrét mint
Jelügyelőt méltatta költői lelkesedésű szavakban.
Az idő előhaladott volta miatt az utolsó megemlékezés (dr. Szabó
Márton debreceni gimn. tanáré) nem került élőszóbeli előadásra, azon
ban az elhangzottakkal együtt évkönyvünkben közölni fogjuk.
Tárgysorozatunkon az elnökválasztás következett. Mivel társelnö
künk, S. Szabó József, a választmány ismételt kérése ellenére már az
ajánlások alkalmával kijelentette, hogy a feléje irányuló bizalom jóleső
megérzése mellett is egészségi állapota miatt nem vállalja az elnöki
tisztet, két jelölt: vitéz dr. Bessenyei Lajos debreceni gimn. igazgató
és Borsos Károly egyházkerületi középisk. felügyelő között a névsze
rinti titkos szavazás elrendeltetett. Míg a szavazatszedő bizottság Köbbös Samu elnökletével a szavazatokat megszámlálta, a közgyűlés a
választmány előterjesztésére egyhangú lelkesedéssel egyesületünk tisz
teletbeli tagjává választotta gr. Teleki Józsefet, a dunamelléki, és gr.
Dégenfeld Pált, a tiszántúli egyházkerület főgondnokát. Ezután S. Szabó
József társelnöki tisztéről is a fenti indokolással lemondván, közgyűlé
sünk érdemeinek elismeréséül, személye iránti tisztelő szeretetének ki
fejezéséül egyhangúlag tiszteletbeli elnökké választotta. Ugyancsak saj
nálattal vette tudomásul a közgyűlés dr. Rácz Lajos sárospataki teol.
akad. tanárnak a vidéki elnökségről való lemondását és öt az egyesület
tiszteletbeli tagjává választotta. Egvéb előterjesztések után a szavazat
szedő bizottság megtette jelentését, mely szerint leadatott összesen 229
szavazat, ebből vitéz dr. Bessenyei Lajosra 1.31, Borsos Károlyra 98.
Ezek szerint vitéz dr. Bessenyei Lajos egyesületünk elnökévé megvá
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lasztatott. Az új elnököt S. Szabó József meleg szavakkal üdvözölte,
mire ő lelkes éljenzés közepette a következő beköszönő szavakat
mondotta:
Méltóságos Társelnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés!
Mindenekelőtt hálásan köszönöm a Társelnök úr üdvözlő sza
vait és köszönöm főleg a Tisztelt Közgyűlés többségének azon bizal
mát, mellyel csekély személyemet az ORTE elnöki állásával meg
tisztelte. Valóban megboldogult Dóczi Imre elnöki széke igen súlyos
örökség. Magam részéről már hónapokkal ezelőtt megmondottam és
meg is írtam, hogy az egyesületünk ma élő tagjai közül bárkit ül
tessenek is ide, az, a Dóczi Imre kivételes egyéniségéhez mérten és
viszonyítva csak „törpe epigon“ lesz. Ma is vallom ezt változatlanul
és természetesen hirdetem ezt „urbi et orbi“ legelső renden magam
ról. Éppen ezért azon idő alatt, míg e tisztséget viselni fogom, nem
is gondolok egy pillanatig sem arra, hogy néhaivaló nagy elnökünket
próbáljam utánozni, az ő szerepébe kívánjak beugrani vagy magam bele
találni. Én csak magamat adhatom és fogom adni, úgy, ahogy körülbelül
25 év óta a magyar tanári közélet fórumán forgolódom. E negyed
század alatt akár közvitézi sorban, akár kisebb vagy nagyobb tiszt
ségben, mindig harcoltam legjobb tudásom és erőm szerint általá
ban véve a magyar közművelődés érdekéért, közelebbről: a magyar
református középiskolák és a magyar református tanárok szellemi
és anyagi előremeneteléért. Ezt ezután is megteszem, amíg bírom és
tehetem. Más, részletesebb programmot adni az idő előrehaladottsága
miatt nincs módomban, de különben is 2 évi időtartamra, egyesü
letünknek alapszabály szerűleg megállapított célkitűzése és három év
tizedes hagyománya mellett ezt teljesen feleslegesnek is ítélem.
Egyet azonban mégis kiemelek. A harc, mely ezt az elnökvá
lasztást megelőzte s amelyet nem indítottam, csupán kényszerűségből
állottam és sohasem szítottam, hanem inkább csillapítom igyekeztem,
remélem, most már megszűnik és elül. Én magam jó példával igyek
szem előlhaladni az egyetértő békesség ápolásában. Azokat pedig,
ha — amit nem hiszek — véletlenül lennének ilyenek, akik ezt a
tusázást tovább akarnák folytatni, itt a Tisztelt Közgyűlés színe előtt
kell mindnyájunknak előre felelősekké tennünk e kultúregyesület bé
kés életének feldulásáért, az alkotó munka meggátolásáért. Itt sem
én, sem más nem fontos, hanem csak egyesületünk tisztes célja és ered
ményes megvalósítása lényeges egyedül. Erre kell mindnyájunknak
kezet fognunk és nem egymás ellen küzdenünk, hanem egymás mel
lett dolgoznunk. Mert higyjék el nekem, hogy a magyar ref. tanügy
olyan válságok felé sodródik, ahol mindenkinek éreznie kell a maga
kötelességét, tehát mindnyájunknak ki kell állni az áradást védő gátra,
ha azt nem akarjuk, hogy a feltámadó elemek mindent elsodorjanak
és a mélységbe temessenek. Ezek után még egyszer megköszönve a
belém helyezett bizalmat, az ORTE elnöki székét elfoglalom.
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Az öntudatos, komoly beszéd mély hatást tett a jelenlevőkre.
Egyesületünk a legteljesebb bizalommal tekinthet új elnökünknek a
feíelősséges, nehéz, nemcsak sok tisztséget adó, hanem talán még több
áldozatot kívánó állásban való munkássága elé.
A közgyűlést az Arany Bikában nagyszabású közebéd követte, mely
után a tagok közül sokan mély megilletődéssel vettek részt Debreczeni
Ferenc kartársunk temetésén.
Soós Béla.

Titkári jelentés.
Tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk adminisztratív szerve, központi igazgatóságunk, a
folyó évben is hűséges sáfára volt azon erkölcsi értékeknek, melyeknek
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.
Ha igazgatóságunk ez őrálló tisztének gyakorlása talán nem történt
volna ebben az évben a megszokott, immáron harminc esztendős éber
séggel és vigyázattal, annak minden esetre az az oka, hogy egyesü
letünk fennállásának az 1930—31. esztendő a legmegpróbáltabb, a leg
válságosabb esztendeje. Egyesületünk ebben az esztendőben veszítette
el elnökét, alapítóját, 28 esztendőn át országosan tisztelt vezetőjét és
ebben az esztendőben kell egyesületünknek a méltó utódot, az előre
látó vezért kiválasztani.
A Dóczi Imre kormányzása alatt megszoktuk, hogy az ő éber
sége mellett nincs szükség a mi vigyázásunkra, hiszen ő biztos tekin
tettel mérlegelte nemzeti művelődésünk minden mozdulását, bölcsesége
fenyegető veszedelmek között is példátlan szilárdsággal kormányozta
egyesületünk hajóját, sőt irányította egész református tanügyünket. így,
magunkra maradva első lépéseink talán tétovák voltak, talán tekinte
tünk sem volt elég éber és gyakorlott a szemlélésre, a magyar külső
és belső tanügyi állapot megállapítására és intézkedéseinkből is talán
hiányzott a Dóczi Imre bölcsesége és energiája. Ha törekvéseinket
talán nem is kísérte a kívánt eredmény, intézkedéseinket talán nem
követte általános helyeslés, egy azonban bizonyos, hogy minden csele
kedetünkben egyesületünk érdekét tartottuk szem előtt, hogy minden
tettünkben, így a közgyűlés és az elnöki szék betöltésének előkészíté
sében is igyekeztünk az ő szellemében, az ő útain járni. Ez természetes
is, hiszen ez a központi igazgatóság éveken át, sőt egyik-másik tagja
évtizedeken keresztül ült Dóczi Imrével egy tanácsot és mindnyájunkat
ő hívott el e munkára, és mindnyájan dicsekedhetünk a Dóczi Imre
hozzánk való bizalmával és szeretetével.
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Igen tisztelt Közgyűlés! Mi hűséges tanítványok óhajtottunk lenni,
a mi lelkiismeretünk éppen olyan nyugodt, midőn sáfárkodásunkról
számot kell adnunk, mint aminő a Dóczi Imréé volt, midőn e köz
gyűlés színe előtt megjelent és messzehangzó megnyitó beszédét el
mondotta.
Midőn központi igazgatóságunk egy évi munkásságáról számot
adok, először is a magyar református középiskolának jogi helyzete
szempontjából legfontosabb problémájáról, a református középiskolai
tantervről emlékezem meg. Református középiskoláink tradícióit szemmeltartó, a református szellemet ér vény re juttató tanterv szükségességét
1926-tól minden évben megállapítja egyesületünk. Az elmúlt egyesületi
évben jelentékenyen előrehaladott munkát azonban a folyó évben nem
folytattuk. A reálgimnázium tavaly történt reformálása után ugyanis
egész bizonyosra vesszük, hogy a gimnázium reformálása is rövid időn
belül következni fog, annál is inkább, mert a gimnázium inkább meg
érett a reformálásra. így például a debreceni és budapesti gyülekezetnek
csak egy középiskolája: gimnáziuma van, így a két nagy gyülekezetnek
öntudatos református hívei kénytelenek akkor is gimnáziumba járatni
gyermeküket, amikor a gyermek hajlamai, valószínű jövendő pályája
gyakorlatiasabb irányú nevelést, reálgimnáziumot kíván. Be kell követ
keznie annak az időnek, mikor a magyar tanügyi politika, egyesületünk
e tárgyban évek óta hangoztatott álláspontjára helyezkedik és a mai
merev középiskola szervezetünket a nyugati államok példájára az élet
gyakorlati szükségeihez inkább simuló, különféle szakaszokkal tagolt,
furkációs középiskolák váltják fel. A mai nevelés ugyanis világszerte
utilítáris tendenciájú, eredményeképpen annak a szörnyű gazdasági
harcnak, amelyet a háború óta egyesek, népek fennmaradásukért vívnak.
A vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett felterjeszté
sünkben kifejtettük vázolt felfogásunkat és rámutattunk arra, hogy a
magyar viszonyok által nem indokolt két gimnáziumi típus helyett
bifurkációval tagolt egységes gimnázium szervezését tartja egyesületünk
célszerűnek.
A túlterhelés kérdésében is nyilvánítottuk véleményünket. Az
egyoldalúan intellektuális művelés helyett a harmonikus nevelés elvét
kívánjuk érvényesíteni. Hangsúlyoztuk, hogy a túlterhelés elkerülésének
nem elegendő eszköze és módja a tananyag alapos és módszeres fel
dolgozása, a tanulóifjúság testi-lelki épsége érdekében a tananyag és a
heti óraszám csökkentését is szükségesnek tartjuk.
Ugyancsak a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett
felterjesztésünkben ismételten beszámoltunk gimnáziumaink és reálgimnáziumaink azon tapasztalatáról, hogy a német nyelv tanításának
ez iskolatípusok II. osztályában való megkezdése nem jár azzal az
eredménnyel, amelyet az 1926-os tanterv ez újítástól remél. Helye
sebbnek tartjuk a régebbi gyakorlatot, a német nyelv, tehát a második
indogermán nyelv tanításának a III. osztályban való megkezdését,
amikor a tanulók fejlettebb és grammatikailag iskolázottabb elméje a
későbbi kezdés nagyobb óraszámmal való kárpótlása mellett inkább
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biztosítaná a német nyelv tanításának eredményességét. E cél érde
kében szükségesnek tartjuk a csoportos tanítás bevezetését is, hiszen
60—70-es létszámú osztályban a leglelkiismeretesebb és a legjobbnak
bizonyult módszeres eljárás mellett sem lehet a német nyelv tanítá
sának tantervi célját megközelíteni.
E javaslatainkra a vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről
— ellentétben az eddigi gyakorlattal — eddig válasz nem érkezett.
Újabban Beöthy Zsolt magyar irodalomtörténeti tankönyve ellen
a szaktanárok részéről sok kifogás hangzik el. Kifogásolják a tankönyv
anyagbeosztását, azon körülményt, hogy az újabb irodalomról nem ad
kellő tájékoztatást, különösen pedig felpanaszolják a tankönyv fölöttébb
nehéz, a mai didaktikai követelményekkel éppen ellentétes stílusát.
Igazgatóságunk e tankönyv ellen felmerült panaszokat behatóan meg
vizsgálta és megállapította, hogy a felmerült kifogások jórésze indokolt,
e tankönyvnek vitathatatlan jelességei mellett fogyatkozásai is vannak.
Jelességei az erős nemzeti érzés, az írók és műveik értékelésében
érvényesített objektivitás — református szempontból a tankönyvnek ez
utóbbi tulajdonsága a legnagyobb erénye — fogyatékossága az újabb
irodalom hézagos ismertetése, holott az újabb irodalomban való tájé
koztatás, ifjúságunk irányítása református és nemzeti szempontból el
engedhetetlen követelmény ; fogyatékossága továbbá körmondatos, ódái
szárnyalású, a mai didaktikai követelményekkel éppen ellentétes stílusa.
E megállapításainkat Egyetemes Konventünknek tudomására adtuk, ki
fejeztük azon aggodalmunkat is, hogy szaktanáraink e tankönyvünk
didaktikai szempontból elavult volta miatt, tanár és tanítvány munkája
megkönnyítése céljából nem református szellemű tankönyveket fognak
bevezetni — református középiskolai nevelésünk nem csekély kárára,
reámutattunk arra, hogy fontos érdeke ref. egyházunknak, hogy refor
mátus középiskoláinknak olyan református szellemű magyar irodalomtörténeti tankönyv álljon rendelkezésére, amely mind tudományos, mind
didaktikai szempontból a legmagasabb igényeket is kielégíti és ezek
alapján javasoltuk, hogy Egyetemes Konventünk bízza meg dr. Zsígmond Ferenc debreceni gimn. rendes és egyetemi rendkívüli tanárt
református középiskoláinkban használandó magyar irodalomtörténeti
tankönyv írásával és e tankönyvet adja ki. Irodalmi oktatásunk, sőt
egész középiskolai nevelésünkre nagyjelentőségű javaslatunk sorsáról
nincs tudomásunk, egészen bizonyosra vesszük azonban, hogy Egyetemes
Konventünk indítványunkat magáévá fogja tenni.
Gimnáziumi oktatásunk színvonalának emelését, a tanár és ifjúság
munkájának könnyítését, a Tanterv végrehajtásának lehetőségét célozta
igazgatóságunk azon eljárásával, hogy görög szótár, valamint görög
nyelvi tankönyvek kiadását az Egyetemes Konvent könyvkiadó bizott
ságánál, valamint több könyvkiadó céggel folytatott tárgyalásaival szor
galmazta. Ez ügy jelentős haladásáról számolhatok be. A kiadókkal
folytatott tárgyalásaink nem vezettek ugyan eredményre, a kiadást a
mai közgazdasági helyzetre való tekintettel egy kiadó sem merte vállalni,
Egyetemes Konventünk azonban 225/1931. sz. határozatában a Tiszán-
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túli Református Egyházkerületnek és egyesületünknek évenként meg
ismételt azonos kívánságára is felkérte elnökséget, értesítse a valiásés közoktatásügyi miniszter urat, hogy görög szótárak a könyvárusi
forgalomban nem, vagy alig szerezhetők be s kérje a miniszter úr
intézkedését, továbbá felkérte a konventi irodát annak megállapítására,
hogy az Elischer-féle görög szótár kiadói joga ez idő szerint kit illet
meg, a Debreceni nyomdát pedig arra, tájékoztassa az Egyetemes Kon
vent középiskolai tankönyvbizottságát a felől, hogy a Dóczi Imre által
írt görög olvasókönyvek kiadására vállalkozik-e. Egyetemes Konventünk
ez intézkedését hálával fogadjuk és jó reménységgel vagyunk az iránt,
hogy intézkedései eredményre is fognak vezetni, a görög szótár hiánya, gim
náziumi oktatásunk ez évek óta panaszolt anomáliája, rövidesen megszűnik.
Egyesületünk legifjabb szakosztálya kívánságára arra kértük az
Egyetemes Konventet, hogy a református polgári iskolák számára, refor
mátus szellemű tankönyvek kiadásáról gondoskodjék. E kérésünkre
felhívta a Konvent tankönyvbizottságát, hogy a polgári iskola I—II.
osztályában Magyar Olvasókönyv, a II. osztályban Történelmi Olvasó
könyv, a III. és IV. osztályban A magyar nemzet története kiadásáról
gondoskodjék.
Iskoláink benső építésének szolgálatában álló folyóiratunk, a Pro
testáns Tanügyi Szemle a folyó évben is elismerésre méltó buzgalom
mal teljesítette hivatását. Anyagi zavarral nem küzdött, zavartalan ki
adását biztosította a két kerület, a Tiszáninnen és Tiszántúl ref. közép
fokú iskoláinak tanulói járuléka. Tavalyi közgyűlésünk utasítására kér
tük a dunamelléki és dunántúli egyházkerületet, hogy a másik két
egyházkerület példájára, folyóiratunk nagy egyházi jelentőségére való
tekintettel, az 50 filléres tanulói járulék szedését középfokú iskoláikban
rendeljék el.
Igazgatóságunk e szorosabb értelemben vett tanulmányi, a nevelés
és tanítás színvonalának emelését célzó intézkedései mellett különösen
szívén viselte a magyar tanári rend súlyos anyagi helyzetét, sérelmeit,
munkája nagy jelentőségéhez mérten nem megfelelő erkölcsi és anyagi
elismerését, lévén a sérelmek orvoslása legalább is egyenlő jelentőségű
a tantervek fogyatékosságainak megszüntetésével, sőt a legnagyobb
körültekintéssel és hozzáértéssel alkotott iskolareformmal.
Az OKTE-hez intézett átiratunkban közgyűlésünk vonatkozó hatá
rozatának megfelelően javasoltuk egy, az összes tanáregyesületek veze
tőségéből álló egyesületközi bizottság szervezését, amely a fizetésrende
zési mozgalmakat s a tanárság összes anyagi ügyeit állandó figyelemmel
kiséri, működéséről a közgyűlésnek beszámol és szükség esetén a
tanárság érdekeinek védelmére szolgáló lépéseket önállóan is megteszi;
javasoltuk továbbá, hogy ugyanazon bizottság dolgozzon ki egy rész
letes, a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézendő memoran
dumot, melynek kettős alapelve egyrészt a korpótlék visszaállítása,
vagy a törzsfizetésnek a VIII. f. o. 3. fokozatáig való feltolása. Ezen
kívül terjeszkedjék ki a memorandum a többi orvoslandónak tartott
fizetési vagy előháladási sérelmekre. .
......
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A testvéregyesület csak intencióiban fogadta el javaslatunkat, az
indítványozott intézkedések foganatosítására a mai időket nem tartotta
alkalmasnak.
Az Országos Középiskolai Taráregyesiilettel együtt tiltakoztunk a
tanári szolgálati időnek 35 évről 40-re való emelésének szándéka
ellen, igazoltuk bogy az emelés a közoktatásügy szempontjából káros,
a magyar tanárságra nézve pedig sérelmes lenne.
A református tanárság, különösen családos, gyermekeiket a lakó
helytől távol iskoláztató kartársaink terhét könnyítik a Tanárok Gyer
mekeinek Nevelési Alapjából létesített tanulmányi ösztöndíjak és se
gélyek. A folyó évben 17 derék diák összesen 6500 pengő ösztöndíjban,
87 tanuló 5515 pengő tanulmányi segélyben részesült. Az ösztöndíjak
és segélyek összege 12.015 pengő.
A balatoni üdülőház létesítésének terve is sokat foglalkoztatta
igazgatóságunkat. E célra mintegy 35.000 pengő áll rendelkezésünkre.
Ez összeget felajánlottuk az Országos Középiskolai Tanáregyesület ba
latonfüredi üdülőházába történő betársulás céljára, hangsúlyozván, hogy
a felajánlott összeg ellenében telekkönyvileg is társtulajdonosok óhajtunk
lenni és az üdülőházba való felvételnél e társlulajdonosi jogainkat a
felajánlott összeg és az üdülőház vételére, tatarozására és felszerelésére
fordított tőke arányához képest kívánjuk gyakorolni. Az Országos Kö
zépiskolai Tanáregyesület ez ajánlatunkat nem fogadta el, ellenben olyan
megoldást ajánlott, amelynek 35.000 pengő tőkénk ellenében bérleti
viszony jellege lenne. Igazgatóságunk a társulás e módját nem tekintette
kielégítőnek és ajánlatát visszavonta. Minthogy e 35.000 pengő rendel
kezésünkre áll, a Konvent ennek befektetését egy balatoni üdülőház cél
jaira engedélyezte. Az üdülőház megszerzése nem késhetik soká.
A mai gazdasági helyzetre, különösen pedig a földbirtok mai
alacsony forgalmi értékére való tekintettel, kértük az Egyetemes Konventtöl annak engedélyezését, hogy a Tanárok Gyermekeinek Nevelési
Alapja teljes tőkéjének egy balatoni üdülőház létesítése után fenn
maradó összegét, avagy a létesítés elmaradása esetén a Tanárok Gyer
mekeinek Nevelési Alapja egész tőkéjét földbirtok vásárlására fordít
hassuk. Az Egyetemes Konvent kérésünket teljesítette és felhatalmazta
elnökségét, hogy a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapja tőkéjének
a balatoni üdülőház létesítése után fennmaradó összegét, annak elmara
dása esetén az egész tőkét földbirtokvásárlás céljára egyesületünk igaz
gatóságának, ennek kérésére, utalványozhassa.
Fenntartottuk az érintkezést és ápoltuk a jó viszonyt a testvér
egyesületekkel. Ez érintkezés nem merült ki a testvéregyesületek köz
gyűlésein való képviseltetésünkkel. Szorosabb kapcsolatot létesít közöt
tünk 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
7 tagot. Egyesületünknek van jelenleg 7 tiszteletbeli, 26 alapító, 9 pár
toló, 475 rendes tagja, összesen 517. Elhunytak: dr. Dóczi Imre elnö
künk, akinek emlékezetére mai közgyűlésünket szenteljük, Bertalan
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István, Nagykálozy Sándor, Faragó László igen érdemes és köztiszte
letben álló kartársaink.
És elhúnyt, egy tragikus katasztrófa áldozata lett Debreczeni Fe
renc ifjú kartársunk, a debreceni református gimnázium ifjú tanára, a
magyar cserkészet egyik úttörője és ifjan is bölcs vezére. Elhúnyt a
szentlélek e lovagja, a mi büszkeségünk, a szentlélek ünnepén, pünkösd
vasárnapján. Debreczeni Ferenc elköltözésével sok gondolattal, érze
lemmel, akarattal szegényebb lett a magyar nemzet, amelynek Istentől
elhívott nevelője volt.
Elhúnyt kartársaink emlékét őrizzük kegyelettel.
Tisztelt Közgyűlés! Számot adtam nagy körvonalakban egyesüle
tünk, illetőleg igazgatóságunk egy évi munkásságáról Jelentésemet azzal
az óhajjal zárom, hogy vajha e válságos esztendő után a nyugodt és
boldog esztendők szakadatlan sora következnék egyesületünkre, vajha
szilárd egységgé olvasztaná egyesületünket az eszmények szolgálata, a
drága tradíciók, melyeket egyesületünk alapítói halmoztak fel és örök
ségül ránk hagytak: egységgé forrasztana bennünket az a szellem, mely
munkálta egyesületünk alapítását és felvirágozását. Ügy legyen!
Dr. Papp Ferenc.

„Megjegyzések a készülő
középiskolai tanterv német részéhez.“
Fenti cím alatt dr. Belehorszky Ferenc tollából Szemlénk februári
számában megjelent állásfoglalással szemben szükségesnek látom az el
lenkező álláspontot leszögezni, anélkül, hogy a szerzővel vitába bocsát
kozni szándékoznám, bár a kiindulópontot az ő fejtegetései adják.
A direkt módszer ugyanis és a vele szemben álló induktív és közvetítő
módszer közötti harc már lezajlott s a szakemberek túlnyomó részének
véleménye szerint a direkt módszer vereségével végződött, akik pedig
mégis a direkt módszer hívei maradtak, azokat már csak a hosszabb
gyakorlat fogyatékos eredményei fogják jobb meggyőződésre téríteni.
Szerzőnk szerint az első osztályban a heti 5 órát csakis beszédgyakorlatokra kellene fordítani s a német írás-olvasást csak akkor kel
lene kezdeni, „mikor (a diák) már a legegyszerűbb beszélgetések for
májában megismerkedett az új nyelv szellemével, amikor már nem
magyarul gondolja el azt, amit németül akar mondani.. . " Félő, hogy
ily követelmény mellett az írás-olvasás sohasem kezdődnék el, mert a
nyelvbeli spontaneitás az iskolában el nem érhető. A direkt módszer
az anyanyelv tanulását vette mintául, de alaposan elszámította magát,
midőn azt hitte, hogy heti 3—5 iskolai órában az állandó környezetet
csak valamikép is képes helyettesíteni. A tanterv keretén kívül tartott
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társalgási órákon is napról-napra meggyőződünk róla, hogy mindaz,
amit le nem írtunk, javarészt elveszett az emlékezet számára. Ne va
kítson el senkit sem a Berlitz-iskolák esetleges sikere. Itt na
gyobbrészt felnőttek s mindenesetre olyanok tanulnak, akik el akarják
sajátítani az idegen nyelvet. Ezt minden diákunkról nem mondhatjuk.
A figyelemkeltés, érdekessé és érdemessé tétel módszerei mellett a
kényszerről nem mondhat le a szülő és az iskola és aki ennek az el
lenkezőjéből indul ki, az szélmalomharcot vív az élet realitásaival.
Tudomásul kell venni, hogy vannak bőségesen ianitványaink, akikből
kitűnően képzett emberek fognak válni, ha az iskolai órákon nem ké
pesek is mindent felfogni s otthoni tanításra szorulnak. Az otthoni
tanulásra pedig mindenkinek szüksége van. A tanulás nem játék, hanem
bizony kemény munka. A Berlitz-iskolába járók jó része is megriad
tőle s abbahagyja a tanulást, mihelyt a kezdet sikerei után nagyobb
nehézségek előtt áll. Az írás-olvasás nélkül tanított német órákra a diák
nem készülhet, ha pedig hiányzott az iskolából, az anyagot pótolni nem
képes, — mily joggal követelhet tehát a tanár tudást tőle? Egy alka
lommal kiemeltem már (Az új német tankönyvek elébe, Orsz. KTEK
1925—26), hogy a direkt módszer nyugtalanságot, bizonytalanságot visz
bele a tanításba, mert a tanulónak nem ad módot arra, hogy otthon
teljesen elkészüljön az órára s a szorgalom háttérbeszorításával a nyelv
tehetségnek ad előnyt. A direkt módszer jelszavával készült, alapjában
véve módszertelen könyveink között egy sem volt, mely rendszeresen
felépítette volna a maga anyagát s mindegyik tele volt ugrásokkal,
melyek eredménytelenné tették a tanítást. A szerzőnktől súlyosan el
ítélt latin nyelvi módszer a német tanításban nagyobb sikereket ért el.
Előttem teljesen világos, hogy a beszédgyakorlatok útját is csak
a nyelvtani fokozatosság jelölheti ki az iskolai tanításban (v. ö. dolgo
zatomat : A német tanítás nyelvtani menete, Orsz. KTEK, 1930).
Ne felejtsük el, hogy a Berlitz-módszer 6—7 tanítvánnyal ér el sikert
s ez a létszám az iskolában meg nem valósítható. Nem szabad szem
elől téveszteni azt sem, hogy a nyelvtanulás az iskolában elsősorban
eszköz az újabb írók műveinek biztos nyelvtani ismereten alapuló meg
értésére s ezzel a német szellemi életben való tájékozódásra, — mint
a Tanterv előírja. A német nyelvnek szóban és írásban való használata
a második cél. Sándor Bence rámutatott arra, hogy mindebben volta
képpen többféle a cél, mint első pillanatban látszik s a sok cél éppen
séggel nem előnye tanításunknak. Tapasztalatból szerzett meggyőződésem,
hogy a beszédkészség az iskolában csak igen kis mértékben érhető el,
tehát nem szabad rá nagyobb súlyt vetni, mint amilyet az irodalmi
tájékozottság, nyelvtani és fordító készség elérése megenged. Nem egy
szer kiszámítottuk már, hogy nyolc év alatt mennyi beszéd jut egy
tanulóra. Nevetségesen kevés. Igaz, hogy az ember akkor is tanul
idegen nyelvet, mikor más beszél, de bizonyos az is, hogy ez a paszszív nyelvtudás csak akkor válik aktívvá, ha az ember maga beszél.
A középiskolai német nyelvtanítás olvasmányok alapján, a nyelvtan
általánosító szabályaival, szókincs szerzésével oly kétirányú fordító
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készséget adhat tanítványainknak, mellyel német környezetben könnyen
megszerzik a beszédképességet. Tanítványaink, akik Goethe Iphigeniáját
szótár segítségével lefordítják (direkt úton nyolc év alatt ugyan meg nem
közelítenék) s az írásbeli érettségi magyar szövegét visszaadják német
nyelven, a német főiskolákon igen jól megállják helyüket s egy év
múlva meglepően biztos beszédkészséggel térnek vissza. Ezzel szemben
évtizedek alatt sem tanulják meg a magyar nyelvet azok a nyelvmes
terek, sőt nyelvtanárok sem, akik idegenből szakadtak hozzánk s a
magyar nyelvet direkte sajátították el s nem nyelvtani fokozatossággal
összeállított olvasmányok s nyelvtan alapján. Jól tudom, hogy a direkt
tanítás sem akarja a nyelvtant kiküszöbölni, sőt szerzőnk nagyon helye
sen magyarul kívánja taníttatni, a fenti példák ellentéte mégis igen jel
lemző és tanulságos. Megjegyzem itt, hogy. a német nyelvtannak német
nyelven való tanításához sokan ragaszkodnak, kik maguk dehogy is
tanulnának pl. angolt angol nyelvtanból; ismeretlent ismeretlennel.
A felsőbb fokon is teljesen fölösleges szókinccsel terheljük meg tanít
ványainkat, ha németül mondatunk el velük nyelvtani szabályokat.
A kis óraszám mellett kár erre az időt pazarolni.
Az írás-olvasást pedig szerzőnkkel ellentétben a gót betűkkel sze
retem kezdeni. Amíg a latin betűk teljesen ki nem szorítják a gót be
tűket, ezek ismeretét már a kezdő fokon mélyen be kell vésni, bár
mennyire ellenszenvezünk is velük. Kis tanítványaink pedig szívesen
és elég könnyen tanulják az új betűket, s mikor az ríj hangokat új
jelekhez fűzik, egyelőre nem találkoznak azzal a nehézséggel, hogy a
régi jeleknek új értéket kell tulajdonítaniok. A zavar kevesebb lesz.
Szerzőnk azt is felpanaszolja, hogy az első osztályban a tanulók
hiányos magyar nyelvi ismeretei mellett az új nyelv a magyar helyes
írásra és a magyar nyelvérzékre zavarólag hat. Intéző körökből annak
a szükségességét is hangoztatták, hogy mielőtt az idegen nyelv tanítá
sához fognánk, egy félévig a magyar nyelvtanban tájékoztassuk a ta
nulókat, Egyik felfogáshoz sem tudok csatlakozni. Nekem az elemiből
a középiskolába kerülő tanulók nyelvtani készültsége ellen nincs pana
szom. A tövábbépitésre pedig az idegen nyelv a legalkalmasabb.
Mindenki, aki magyar és németet egy osztályban tanít, tudja, mennyi
vel könnyebb a nyelvtan iránt a német órán érdeklődést kelteni, mint
a magyar órán, Az eredményes magyar nyelvtantanítás mennyivel
nagyobb művészet, mint a német! A német tanításnál a cél látása, a
szükség érzete hajtóerők, míg a magyar ianításnál ezek hiánya gyakori
s lankasztóiag hat. Magyarul úgyis tudok — gondolja a diák. — S a
nyelvérzék romlása a német nyelvtanulásnál ? Gyakori tapasztalat, hogy
a csak magyarul beszélőre, a németben gyenge tanulóra könnyebben
ragad rá mindenféle germanizmus, mint arra, aki németül is tud, mert
az összehasonlításban rögtön kiveti az idegen elemet. Néha túlságos
aggodalmaskodásában a természetesen megegyező kifejezésmódot is
kerüli s valami tősgyökeresen magyarnak képzelt primitívségbe téved.
Az idegen nyelv akkor rontja a nyelvérzéket az iskolában, ha a tanár
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megengedi a szóról-szóra való fordítást olyképpen, mint azt szerzőnk
elriasztó, bár talán sohasem előforduló példái bemutatják.
A magyarról németre fordítást szerzőnk mélyen megveti s mint
érettségi követelményt súlyosan megbélyegezi: „Ennél barbárabb, a
nyelv szelleme ellen vétő utasítás nem is lehet modern élő nyelv ellen.“
(Egy határozó alighanem kimaradt a szedésből.) Szerzőnk elvetette a
sulykot. Azt hiszem, mindenki belátja, hogy a magyarból németre való
fordítás gyakorlati szükségesség, melyre az élet szóban és írásban igen
sok példát nyújt, tehát nem megvetendő célja a tanításnak. Mint mód
szer sem az. Ha pedig valakinek nyelvkészségéről írásban akarunk
meggyőződni, annak legtökéletesebb módját a szövegfordításban kapjuk,
így van ez az alsóbb fokon is. A szabad tételt azonban az érettségin
sem ellenzem, mert nem tartok tőle, hogy a jelölt primitívebb, önálló
fogalmazással kikerüli a nehezebb szöveggel való birkózást. Ez a gya
korlatban ritkábban előforduló eset és kellő értékére szállítható le.
A vizsgálás szempontjából mégis nagyobb jelentőségű a szövegfordítás.
A szabad tételnél ugyanis a jelöltnek a kidolgozandó anyaggal is ren
delkeznie kell, ha pedig ennek híjával van, nincs is módjában a nyelvkészségét kimutatni, pedig célunk erről bizonyságot szerezni, s nem a
jelölt irodalmi ismereteiről vagy elmélkedő készségéről. Az iskolában
megkövetelhető nyelvkészségről a fordított szöveg biztosabb képet ad.
Tantervűnk nem oly rossz, módszerünk nem oly maradi, követel
ményeink nem oly barbárak, mint az ember, dr. Belehorszky Ferenc
cikkét olvasva, elképzelné.
(Budapest)
Dr. Kardeván Károly.

Tapasztalatok
az angol nyelv reálgímnáziumí tanításában.
Magyar középiskolában az új középiskolai törvény előtt még nem
tanítottak angol nyelvet. Ezért ennek tanításában magyar viszonyokhoz
alkalmazott elvi, elméleti megállapítások, a módszerben hagyományok,
vagy tapasztalaton alapuló, jónak bizonyult eljárások nem fejlődhettek ki.
Ezen a területen volt tanároktól nem lehetett semmit örökölni. Más élő
nyelv tanításának gyakorlati eljárásait nem lehetett az angolra húzni,
sem a magántanítás tapasztalatait 30—40, esetleg magasabb létszámú
osztály tanításánál alkalmazni. A középiskolai felügyelő,’vagy az iskolalátogató állami megbízott éppen az angolra lényeges kérdésekben nem
gyakorolhatott ellenőrzést, érdemleges bírálatot, s szakfelügyelő hiányát
lehetetlen volt nem érezni különösen olt, ahol — mint valószínűleg
minden vidéki városban, ahova az angol nyelvet bevezették — angol
kérdésekben az angol tanár volt az egyetlen tekintély, s ha neki ké
telyei voltak, nem lehetett hová fordulnia. Ezért lett volna és van ma
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is szükség arra, hogy az angol tanárok, legalább most a kezdet nehéz
ségein való átvergődés idején, néhány évig külön szakértekezletet is
tarthassanak, hogy az arra leghivatottabbak alaposan megbeszélhessék
a nagy számban felmerülő gyakorlati kérdéseket.1
Ilyen szakértekezlet tartására eddig nem volt alkalom. Ezért
örömmel kellett üdvözölni az ORTE elhatározását, amellyel az újonnan
bevezetett élő modern nyelvek tanításában szerzett tapasztalatokat a
nyelv- és történettudományi szakértekezleten nyilvános megbeszélés
tárgyául kitűzte s szélesebb kör érdeklődésének a középpontjába állította.
Az itt elmondottak 15 évi angol tanítás tapasztalatai. A tizenöt
évből öt esik a karcagi reálgimnázium kötelező angol tanítására. Ennek
megkezdése óta már két olyan VIII. osztály hagyta el az intézetet,
amelynek a tanulói 4—4 éven át tanulták e nyelvet. E rövid idő is
elég arra, hogy bizonyos mennyiségű tapasztalati megállapításokat mu
tasson fel; elég arra, hogy hibáink elkövetéséből okulásokat hozzon ki.
Munkánk tudatossága pedig meg is kívánja, hogy feleljünk a munka
kezdetén kitűzött cél most jelentkező kérdéseire: 1. Milyen módszeres
eljárások mutatkoztak a legmegfelelőbbeknek a nyelvtanulás egyes lé
péseiben? 2. Megfelel-e az eredmény a tanterv és utasítások kívánal
mainak, valamint azoknak a várakozásoknak, amelyekkel annak a
reform kigondolói, megvalósítói és elfogadói elébe néztek ? 3. A jelent
kező hibákat és hiányokat mi módon lehetne részben vagy teljesen
kiküszöbölni ?
1. Az angol nyelv reálgimnáziumi tanítása szerencsés körülmények
között indul. Eltekintve attól, hogy egyszerű nyelvtanával, átlátszó, vi
lágos szerkezetével tanulásra a legkönnyebb az összes európai nyelvek
között, és attól, hogy az ötödik osztályba már bizonyos mértékben
megrostált tanulóanyag kerül, amely azonkívül szokatlan lelkes kedvvel
fog az új nyelv tanulásához : a tanulók két indogermán nyelv, a latin
és német előző tanulásával az első nyelvi iskolázáson már_ keresztül
estek s tisztában vannak az összes nyelvtani kategóriákkal. így a nyu
godt és biztos előhaladást semmi sem gátolja.
A tanítás megkezdésekor azelső két-három órát, hangulat-, érdek
lődéskeltés, a tanulási ösztön és vágy munkába állítása, az pngol nyelv
tanulásából származó művelődési értékek magával ragadó vázolása, az
angolokról bárhol nyert eddigi ismeretek felújítása, a magyarba átkerült
angol jövevényszavak összeszedése (ennyi angol szót tudnak már!), a
tanulásban követelt általános utasítások megadása tölti be.12 A tovább
1 E külön angolszakértekezleten barátságos megbeszélés tárgyai volnának : 1. az
angol tanításban eddig, vagy az utolsó esztendőben felmerült, elsősorban módszer
tani kérdések, szerzett tapasztalatok, kételyek, általában minden, az angolt érintő
jelenség (pl. elért eredmény. írásbeli dolgozatok tárgyai, tanári könyvtárba megvett
hasznosabb vagy értékesebb könyvek stb.); tájékoztatás az év folyamán történt ne
vezetesebb módszertani eseményekről itthon és a külföldön, idevágó újabb könyvek
ismertetése. 2. Az egy év alatt történt angol művelődési, szellemi mozgalmak, neve
zetesebb irodalmi események ismertetése.
2 Ezekre s több itt nem, vagy csak érintve tárgyalt kérdésre vonatkozólag ma
is ajánlhatom e Szemle 1927. évi 4—5. számában megjelent cikkemet.
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haladás irányát és lépéseit az az elgondolás határozza meg, hogy a ta
nuló a szavak fonetikai, akusztikai és vizuális vagy ortográfiái képét
egyszerre, ne külön-külön tanulja meg.
A kiejtés megtanulásában legjobb eszköz a kiejtésjelek használata.
Itt első lépés az abc megtanulása. A tanuló így lesz leghamarább tisz
tában az angol betűk és hangok értékével. Ezzel megtanulja öt magán
hangzónak angol abc-érték szerinti kiejtését, a c, h, g, j latintól eltérő
értékét. Megtudja, hogy a b, d, f, k, m, n, p, s, t, v, x, z ugyanolyan
értékűek, mint a latinban. Ugyanekkor megtanulja a nehezebb angol han
gok kiejtését azok fonetikai kiképzésével; ezek az I, a két th, r, u, w.
Az új hangok színe, a fonetikai kiképzés újsága bizonyos játékszerű
séget ad a tanulásnak, elfelejteti az ott lappangó gépiességet, a tudást
biztosabbá, öntudatosabbá teszi. Minden hangot, az abc minden betűjét
minden tanulóval addig gyakoroltatjuk, amíg minden kiejtésbeli hiba el
nem tűnik. Az abc hangjai helyes kiejtésére a tanár szájának s önmaguk
hangképző szerveinek a gondos megfigyelése, az utánzás, a fonetikai
kiképzés megértése és begyakorlása mindig elégnek mutatkozott. A kö
vetkező órára a tanuló már az angol hangok ismeretével jön. Erről
meggyőződünk s miután az angol hangok kiejtési nehézségében mutat
kozó legnagyobb akadály eltűnt útunkból, mondatokkal való munkál
kodással egyszerre belevesszük magunkat a nyelv szívébe.1 Már előzőleg
összeszedtük azokat a tárgyakat, amelyekről a könyvbeli első lecke
szól (toll, ceruza, tinta, kréta, papír, könyv, füzet, vonalzó, kés, gummi,
tollszár, tolltartó), beszélünk velük s róluk az anyanyelv kikapcsolásával.
Az óra elevenen, gyorsan, észrevétlenül s a tanulók arcának máskor
még nem tapasztalt ragyogásától szokatlanná válva rohan el s a tanulók
a rendkívüli öröm és siker ösztönző erejével hagyják el a tantermet, mert
— íme — a nyelv tanulásának tulajdonképpeni kezdetén kérdezni és
felelni: „beszélni“ tudnak. Ez olyan felfedezés, amilyenre tanulói pá
lyájuk alatt még nem jutottak.
Az óra vége felé azután a megtanulandó szavakat is elolvastatjuk.
Nem megy nehezen, mert a kiejtést már tudják. S most rávezetjük
őket a kiejtésjelek megtanulására. Jól megjegyeztetjük velük azt, hogy
az angolban az i-re tett ponton kívül más ékezet nincs; a használt je
lek csak a kiejtés megtanulására szolgáló eszközök és azokat szófüze
tükön kívül semmiféle írásban nem szabad alkalmazniok, E kiejtésjeleket
előfordulásuk szerint fokozatosan tanulják meg s hamarosan rendszerez
hetik is ilyenformán : hosszúságjel a magánhangzókon : d, é, i, ö, ü, ki
ejtés: amint az abc-ben tanulták; hullámvonal az e~, i, o, u'-n, supradentálís r előtt álló magánhangzók, hosszan ejtett ö-szerü hangokkal.
Az ilyen módon való fokozatos haladás teljesen biztosítja a helyes ki
ejtés megtanulását, amellyel többé semmi baj sem lesz. Tehát nincs
szükség sem előtanfolyamra, amint azt több német módszertaniró java
solná (legalább németeknek), sem a szavak és kiejtés, illetőleg az írás
elkülönített megtanulására. A jelekkel való kiejtés-tanulás tudatosabb,
1

V. ö. az említett cikkel.
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biztosabb a mintaszavak használatánál is, mert e mintaszavaknál is
megvan az a nehézség, hogy azok semmihez sem kapcsolódhatván,
nehezebben ragadnak meg az emlékezetben.
A kiejtésbeli szó képének szorosan társulnia kell az írott szó
képével és megfordítva is. Ezért az Írást is mindjárt tanulni kezdjük.
Abban a káros és kiirtandó előítéletben, amely az angol nyelv tanulási
nehézségéről a köztudatban, egészen alaptalanul, el van terjedve, a ki
ejtés látszólagos nehézségén kívül leginkább az írás megtanulásának a
látszólagos nehézsége a ludas. Ha valaki az első órákon, vagy hama
rosan meg akarja azt tanulni, a nehézség valósággal fennáll. Ezt nem is
lehet eloszlatni. Nem lehet sem úgy, hogy több hónapig tartó fonetikus
írás után térünk át a történeti helyesírásra; sem úgy, hogy a kiejtést
megtanulják ugyan jelek segítségével, de eleinte nem írnak; sem pedig
úgy, hogy a kiírt szó mellé, vagy alá, vagy a szemben levő oldalra
írják a kiejtést, tehát a fonetikus és történeti helyesírást egymás mellé
vagy alá. Az ilyen tanulás a tanulónak kettős vagy hármas munkát ad,
vagy ki kell tanulnia abból, amit már megtanult, vagy vissza kell tér
nie oda, ahonnan már régebben eltávozott, s ami a legnagyobb baj, a
szó fonetikus írott képe sokáig zavarni fogja annak vizuális és ortografikus képét, A történeti helyesírást csak a történeti helyesírás gya
korlásával lehet elsajátítani: minden előjövő új szó írásának azonnal
való megtanulásával. Már az a tény, hogy a tanuló olvasás és szótanulás
közben állandóan annak ortografíkus képét látja, megkönnyíti, elősegíti
az írás megtanulását. Amikor az olvasmányt tanár és tanuló helyes ol
vasása, megbeszélése után kellőképpen előkészítettük; amikor a sza
vakat a szójegyzékből megtanulásra minden tanulóval elolvastattuk,
legalább is eleinte és minden gyöngével; amikor a tanuló azokat otthon
leírta szófüzetébe és — eleinte — külön papírra is kétszer-háromszor;
amikor azokat tanulta, s számonkérés idején olvasáskor, gyakori táb
lára íratáskor, valamint a questions-re való feleletek és a Translation
Exercise angol leiratásával azoknak a képe ismét többször szemei elé
került: elég munka és mód történt a történeti helyesírás megtanulására.
A szavak és írásuk további tanulása közben újabb segítség is érkezik:
a szavak írása és a kiejtés között levő bizonyos szabályos összefüggés
tudata, pl. nyílt szótagban a hosszú magánhangzók kiejtése angol abc
érték szerint történik: ta-ke, he-re, hi-re, ho-pe, hu-ge. Ilyen sokoldalú
munkával, amely azonban fokozatos, az írást jól meg lehet tanulni.
S ha az írásban hibák vannak, ez a sokoldalú írásgyakorlás és írás
alkalom elmulasztásának tulajdonítható. Pl. megtörtént, hogy jól elő
készített dolgozatokban semmi hiba sem volt a helyesírásiakon kívül,
s e nem kellemes jelenség vezetett erőteljesebb írástanításra.
Az írást azonban nemcsak jól megtanulni, hanem állandóan, az
egész gimnáziumi angoltanulás ideje alatt, gyakorolni is kell. A sokáig
nem írt szavak írott képe kicsapódik az emlékezetből.
A hely szűke nem engedi meg, hogy az új anyag előkészítésében,
a számonkérés egyes lépéseiben (a szavak kikérdezése, mondatokba
foglalása, a szöveg olvasása, fordítása, a tartalmi anyag párbeszédes
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feldolgozása, a nyelvtani anyag megbeszélése, összefüggő tartalom
elmondás) jónak mutatkozó módokról összefüggően, részletesebben szól
junk. Néhány megjegyzést azonban nem hagyhatunk el. Az új anyag
előkészítésénél minden eszköz és mód igénybe veendő, amelyet a saját
élmény, a tanulók cselekvő közreműködése, a gyermeki eleven akarat
érvényesülése, gondos szemléltetés nyújt. Az első leckében az iskolai
szerek, a tanterem tárgyai nyújtanak kellő közvetetlen szemléltetést.
A második leckében még az olyan, első tekintetre komikusnak látszó
eljárást sem kell mégvetnünk, amely egyik gyermeket az apa, a má
sikat, ha leányok is vannak, az anya, megint másokat a fiú, leány, nagy
apa, nagyanya, nagybátya, nagynéne szerepében lépteti fel. Az „étkezés“ben játék-evőeszközök, asztali szerek félhasználása, az „idő“-ben angol
naptár, földrajzi olvasmányokban térképek, képek, képeslapok bemuta
tása, gabonának, gyümölcsnek, ha csak lehet, természetben való szem
léltetése elevenséget, derűt, örömöt, lendületet ad, cukorral adja be a
keserűt, nem fárasztó, nem túlterhelő, eredményben biztos és élő.
A szavaknak bizonyos fokig gépies tanulásától nem lehet eltekin
teni. Azokat a helyes kiejtésig való olvastatás után „feladjuk“, és
mindig számon kérjük. E számonkérésnek azonban a régi stílusú össze
vissza, angolról-magyarra, magyarról-angolra történő kérdezés csak rövid
és kicsiny része. Nagyobb része az élettel teljes, eleven, vonzó módon
történő megrögzítés, begyakoroltatás. Az ismert szókincs segítségével
minden új szót mondatba foglalunk s így beszélgetünk. Ezáltal a külön
álló, igazán holt szavak azokban a vonatkozásokban való megéléssel,
amely vonatkozásokban más szavakhoz állanak, élőkké válnak, színt
nyernek, mindenkori elvontságuk érzékelhetővé lesz. Ezzel a beszél
getésben való gyakorlás is újabb módot talál. Életet nyernek a szavak
azáltal is, hogy kapcsolatba hozzuk őket más nyelvekkel, megkeressük
közvetlen eredetijüket a mi növendékeinkkel a németben és latinban.
Továbbá megkeressük a velük rokonértelmű, ellentétes jelentésű és
rokonalakú szavakat; ezáltal a jelentés tudatosabbá, biztosabbá, a fi
nomabb árnyalatok érzékelhetőbbekké, világosabbakká lesznek. Időnként
az egy csoportba tartozó, egy gyökérből származó szavakat is össze
szedjük.
Az ilyen módon való szókincs-gyarapítás, szótanulás, szórögzítés
egyúttal kellemes és hasznos szellemi tornának is bizonyult; a bennük,
különösen a rokonalakú szavakban előkerülő szójátékok pedig azt a
derűt is szolgálják, amelynek minden órán ott kellene ragyognia a tan
teremben, hogy a tárgy vagy a tanár ne nehezedjék az órán a tanulók
lelki világára, kedélyére s ne nyomja azt agyon.
Szigorúan meg kell követelni a minden esetben kifogástalan hangsúlyozást, mert jó angol fülre kellemetlen a rosszul hangsúlyozott szó
vagy mondat. A hangsúlyt legbiztosabban szótanulás alkalmával magán
a szón, tehát nem előre betanult szabályok útján, sajátítják el. S ha a
helyes hangsúlyozás állandó követelése mellett a hibák kijavítását egy
esetben sem mulasztjuk el, ha magunk is kifogástalanul hangsúlyozunk,
el érjük a tanulók jó hangsúlyozását is. Az itt adható rendszeres
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összefoglalás-félét nyújtja az V. osztályos tankönyv mindjárt az elején,
de mi csak a VI. osztályban a nyelvi tények rendszeres összefoglalá
sakor térünk oda vissza.
A nyelvtani ismeretek biztosításában nagy segítség a latin és
német nyelvi iskolázás. Üj jelenség az angol tanulás körében kevés
van (progressive form). A legtöbb nyelvtani ténykedés alig szorítkozik
másra, mint a régebben tanult formáknak új, de a régivel gyakran
rokon szellemű tartalommal való kitöltésére. Ha az alsó négy osztály
nyelvtani képzettsége megfelelő, semmi nehézség sincs az angol nyelvtan
megtanulásában. Ha azonban a tanulók nyelvtani ismeretei az angol
nyelvnek némettel és latinnal való érintkezési területein fogyatékosak,
jónak bizonyul a latin és német nyelv tanárai figyelmének a felhívása
a fogyatékosság megszüntetésére. S ha ez nem volna lehetséges, az
angol nyelv tanára jól teszi, ha maga pótoltatja a hiányokat. Ezért a
kis oldalcsapásért gazdagon kárpótol a tanításban ezáltal elérhető könynyebbség és biztosság.
A nyelvtani előkészítés során a tanuló az V. osztályban, mint
eszközt, mint kísérőt, megismeri a kifejezés- és mondatszerkesztés leg
egyszerűbb formáit úgy, ahogyan a tankönyvben található. De elkerül
hetetlen jegyzetfüzetben megrögzíteni több olyan nyelvi tényt, amelyet
a könyv külön tudnivalóként nem jegyez meg, de amelynek tudatossá
tételére szükség van, s nemtudása beszédben és írásban mindig kisér
tetni fog. (Magyartól eltérő ínterpunkció, many-much, very-much, mint
nyomosító szavak, one mint névmás, that mint birtokképző -é, a szász
és prepoziciós genitivus szórendje stb.) A VI. osztályban a nyelvi
tények rendszeres összefoglalásakor azok legnagyobb része már isme
retes, itt a kibővítés és rendszerezés munkáját végezzük. De itt is
mindig a példa az első, ebből vonjuk le a világos szabályokat. Csak
általános érvényű tényeket és szabályokat taníttatunk be. Fontos elv,
hogy bármennyire gyakorlati is nyelvtanulásunk, így benne az ösztön
szerűségnek nagy tere nyílik: a tudatot soha, még leggyakorlatibb be
szélgetésünkben sem szabad kikapcsolni, annál kevésbbé a nyelvtan
adatainak a megrögzítésében. Aki ezt teszi, a nyelvtani ismeretek szer
zése által nyújtott formális képzést s nyelvérzékfejlődést kockáztatja.
A nyelvtani ismeretek induktiv úton való fokozatos megszerzése
és rendszerezése sohasem mutatkozott tehernek. Csekély mennyisége
miatt azok lehető kifogástalan tudása mindenkitől megkövetelhető, annál
inkább, mert az órán megérthető és megtanulható, otthon csak ismét
lésére van szükség. Vérré azonban csak a folytonos ismétlés, újabb
előfordulások alkalmával a tanórákon a figyelemnek újra ráfordítása
által válik. Az is tanácsos volt, hogy a nyelvtani ismereteket a VII—
VIII. osztályban időnként felélesszék. Könyv és nagy nekikészülődés
nem kellett hozzá; az ismeretek nem mentek veszendőbe, csak elő
kellett őket kaparni a tudatküszöb alól.
Az oktatás minden lépésében elvi szempont, hogy lehetőleg
minden szó és beszéd angol legyen. Azonban az anyanyelv beiktatása
nem mellőzhető, bármennyire próbáltam és szerettem volna is mellőzni.
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Mélyebben járó magyarázatoknál, a nyelvtani oktatás nagy részének a
megadásánál, vagy akkor, amikor valamilyen, esetleg távolról kínálkozó
koncentráció céljából az angol nyelv területéről átmentünk valamely
más tudomány területére: kátyúba jutott az angol nyelv addig megfelelő
készséggel haladó szekere. Az oktatási nyelv lehet mindig angol, de
amikor a tanulás világossága és biztossága kárát vallaná, segítségül kell
venni az anyanyelvet. Ilyen esetekben az előbb angolul, azután ma
gyarul elmondottakat tanácsos angolul ismételni. Egyszerű szabályok
elmondását lehet s a gyakorlás szempontjából helyes is angolul kívánni
(többes képzés, fokozás, nemek képzése, igeragozás), de a nyelvtani
ismeretek rendszerezése és számonkérése esetében megint jobbnak
bizonyult az anyanyelv használata. Szótanulásnál az idegen szó fogal
mát legbiztosabban az anyanyelv közvetíti. Az új szavak jelentésének
a biztos megértésére nem elegendők a tankönyv által ajánlott módok.1
Fordításban a szöveg biztos megértése és ennek kifejezése az anya
nyelv nélkül nem érhető el. Olvasott s már előkészített szöveg számon
kérésében azonban megint nélkülözhető az, mert a tanulók olvasásából,
hangsúlyozásából a legtöbb esetben nem lehet következtetni arra, értik-e
a szöveget vagy nem. A kísérő magyar beszéd az elöhaladás arányában
mind jobban hátra szorul s a VII—■Vili. osztályban, hacsak ezek nem
nagyon gyengék, általában mellőzhető is. Kezdettől fogva angol nyelven
történik az imádkozás, (ha az angol óra a nap első vagy utolsó órájára
esik,) a nemzeti Hiszekegy elmondása, az írásbeli dolgozat minden for
mai kellékének a megadása (keltezés, cím, javítás, „nem voltam jelen“
stb.), a tanulók minden kérésére, bejelentése (hiányzók, mulasztások,
esetleges nem készülések oka stb.).
A tanítás anyagában mi is az egyetlen, középiskolák számára
engedélyezett Yolland—Kundt tankönyveket használtuk. Ezek általá
nosságban jól szerkesztettek és megfelelők, a tanterv célja velük elérhető.
A szavak kiejtésének és megtanulásának módszeres eljárását lehetővé
teszik, mert a kieitésjeleket fokozatosan elhagyják. Ez az elhagyás nem
fedi ugyan mindenben a tanulók feltételezett tudását, de ez a hiány
könnyen pótolható. Az V—VI. osztályú könyv első lenyomatainak szó
tári része alaposan kifogásolható volt a bennemaradt sok kiejtési és
hangsúlyozásí hiba miatt, meg azért, mert több ismeretlen, még elő nem
fordult szót nem vett fel, már tanultakat pedig ismételten közölt. E
hibák legnagyobb része a legújabb lenyomatban már nincs benne, a
hiányzó szavakból is sokat pótolt ez a lenyomat, de kiejtés- és hangsúlyozásbelí hibái még mindig vannak, úgy hogy a tanulandó szavak
kijelölése a tanár részéről fokozott figyelmet kíván. A nyelvtani rész
egészen megfelelő, különösen a könyv végén nyújtott összefoglalás
rövidsége mellett is minden fontos tudnivalót felölel. Anyag szempont
jából szeretnénk ott több könnyebb olvasmányt látni, többet az angol
iskolai, vagy az ott is, itt is annyi izgalmat okozó sportéletből. A tör
ténelmi olvasmányok egy része nem volt elég vonzó. Ezek helyett
' Előszó, 5. 1.
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gyümölcsözőbbnek látszanék könnyű történeti vagy bármily művelődés
történeti irányú eseményt elmondó anekdota, vagy bármily művelődés
ismereti elbeszélés beiktatása. A VI. osztályos anyagban minden olvas
mány nem tárgyalható le módszeresen. A tankönyv kb. 5000 szavát a
rendelkezésre álló kb. 280 órán nem lehet élő kinccsé tenni, még
kevésbbé ismeretkinccsé minden olvasmány tartalmi anyagát, különösen
az olyanét, mint a Queen Viktoria, amely kétlapos olvasmány mögött
egész kötetre való nemzeti, birodalmi, irodalom-, művelődés- és világtörténet van. Azonban az alapos tárgyalás alá nem vett olvasmányok
is elolvastathatók részben házi olvasmányként, részben előkészítés
nélkül az iskolában. E könyv költeményeinek egy része helyett szeren
csésebb választást is lehetett volna tenni. (A 7, 13, 23, 29. számúak
helyett.)
A VII—VIII. osztályú könyvekben a szavak bejegyzése, a rövid
magyarázatok igazi segítséget nyújtanak a tanulóknak, jól fel is hasz
nálják azokat. A szavak ilyen közlése a túlterhelés tekintélyes könnyí
tését jelenti, mert a tanuló lényeges mennyiségű időt nyer. E szavak
iskolai elolvastatása a kiejtés és hangsúly szempontjából nem mellőz
hető, nem bízható a tanulókra. Ottlétük alkalmatlan akkor, amikor a
szöveggel egy lapon van, mert túlságos rendőri ellenőrzést kíván, hogy
a szavak megtanulásában ilyenformán könnyebb vevésre csábított tanuló
a számonkérés fordítási része alkalmával állandóan a szavakra ne pis
logjon. Másfelől e szavak között több van olyan, amelyik 2—3-szor,
sőt többször is előfordult, ismételt közlésük nem indokolt.
Az irodalomtörténeti anyagban a különálló életrajzok élvezetesebb
olvasmány, mint az összefoglaló közlések. Az életrajzok szárazabb
részletei, adatai csak olvasásra és szóismeret gyarapítására használ
hatók, alapos megtanításukra senki sem gondolhat komolyan. A műve
lődésismeret szempontjából fölösleges terhek (születési évek, szülők,
feleségek nevei, a látogatott iskolák, egyetemek stb.) nemcsak mellőz
hetők az angol tanulás súlyosabb károsodása nélkül, hanem mellőzésük
kívánatosnak is mutatkozott, hogy a lényeges életrajzi adatokra, a
művek könnyű, világos, egyszerű jellemzésére, az író jelentőségének
egy-két mondatban való világos megjelölésére legyen a nagyobb gond,
különösen pedig arra, hogy a szemelvényekből az íróról valamilyen
egységes képet nyerjen a tanuló, amely kép nem ellentmondó az író
általános képével. Ilyenformán az életrajzi részletek felére, sőt még
tovább is lecsökkenthetők. Az összefüggő irodalomtörténeti rész igen
száraz és túlzsúfolt, tanulása nehéz és nyomasztó, számonkérése nem
ad sem maradandó tudásbeli, sem jellembeli kincset. A jelentékenyebb
írókról mondottak csak megrövidítve, jelentőségüknek egy-két mondat
ban való kiemelésével kérhetők számon. Az olyan apróbb írókat pedig,
amelyeknek a tanítását még angol középiskolában is mellőzhetőnek
látják, a legnagyobb nyugalommal el lehet hagyni. (Metafizikus költők.)1
Különben is ez írókról való ismeret nem kapcsolódhatik semmihez,
1 H. E. Palm ez: The Teaching of English. London, 1930.
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hiszen tőlük egyetlenegy olvasmány sincs a könyvben. Ez összefoglaló
részek átdolgozása és megrövidítése újabb kiadásban ajánlatosnak
látszik. Azt hisszük, hogy egy újabb kiadásban ugyancsak pótlandó lesz
az angol vers néhány legfőbb sajátságának az ismertetése is.
(Vége következik.)

Dr. Kónya Sándor.

Hazai és külföldi irodalom.
Spranger Eduárd : Az ifjúkor lélektana. Fordították: Nagy
Miklós és Péter Zoltán. Mezőtúr, 1929. 338 lap. Ára 15 pengő.
Ezt a könyvet a Szemle 1930. évfolyamában egyik nagyon érde
mes munkatársunk már ismertette, de nem szólva arról, hogy Sprangert
kizárólag teológus szemmel nézve sem Spranger, sem előttünk fekvő
könyvének vitathatatlan jelentőségét nem volt hajlandó teljesen elis
merni, a fordítás minőségéről sem emlékezett meg, mert úgy látta, hogy
a fordítók e mű lefordításával „jóformán felesleges munkát végeztek",
amely véleményben azonban bírálónkkal aligha osztozik valaki.
Azóta a Philologiai Közlönyben (1930. jan., márc. és jún., okt.)
jelent meg egy bírálat, mely amíg Spranger müvének teljes elismeréssel
adózik, addig a fordítók munkáját abszolút értéktelennek tartja, mert
ők, szerinte, „se a németet, de a tárgyat sem értik kellőképpen" . ..
„a hibáknak jórésze pedig olyan gondatlanságot, sőt nemtörődömséget
árul el, mely teljességgel szokatlan". Bíráló ezen szigorú ítéletét, kifeje
zések félrefordításai, értelemkifordítások, nyelvtani félreértések mellett
főleg néhány súlyos „szótévesztésre“ alapítja és végeredményben a
könyvet hasznavehetetlennek tartja. Én magam a könyvvel a Protestáns
Szemle 1929. decemberi számában foglalkoztam, több kifogást tettem
ellene, rámutattam néhány pontatlanságra és felületességre, mindamellett
a Ph. K. ellenére is, most is vallom ott kifejtett nézetemet, hogy bár
a könyv tudományos használatra nem alkalmas, de a művelt közön
ségnek Spranger megismerését illetőleg jó szolgálatot tehet. Vagyis nem
csatlakozom a Ph. K. tudós, de túlpedáns bírálójának a végeredményéhez.
Legyen szabad még egyszer a fordításról való összbenyomásaimat
röviden összefoglalni.
Mikor annak idején arról értesültem, hogy Nagy Miklós és Péter
Zoltán kollégák Spranger híres művének lefordítására készülnek, nagyon
meglepődtem, mert nem volt tudomásom róla, hogy ők szakszerűen
foglalkoznak a modern német pedagógiával, de csodálkoztam rajta azért
is, mert Spranger bármely művének lefordítása nagy nehézségekbe
ütközik. A modern német pedagógia legismertebb képviselői (Spranger,
Lilt, Petersen és Kerschensteiner) közül még az utolsó a legkönnyebb,
Sprangerhez ellenben bizonyos fordítói rutin kell, hogy az ember vele
megbirkózzék, amit a lelkes fiatal kollégák még nem szerezhettek meg.
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De az bizonyos, hogy vállalkozásuk hasznos és dicséretre méltó volt.
Hogy tökéleteset nem nyújtottak, az a feladat nehézségeiből folyt.
Spranger műve tudományos igényeket akar kielégíteni, egy ilyen mű
lefordítása tehát azt követeli, hogy az eredetit teljesen híven, szószerint
tolmácsoljuk, úgyhogy mindenben pótolhassa az eredetit.
A fordítóknak azonban más fordító elveik voltak. Nem szószerinti
fordítást akartak adni, hanem arra törekedtek, hogy a gondolatokat
hűen és lehetőleg magyarosan, szép, tetszetős formában adják vissza.
Ezért — tehát nem tudatlanságból — akárhányszor mellőzték egy-egy
szó betűszerinti értelmét, megengedtek maguknak kihagyásokat, rövidí
téseket és összevonásokat, szóval szabadabb, művészi fordítás lebegett
a szemük előtt. Ha most már az ember — nem ismerve az eredetit —
végig lapozza a fordítást, általában meglepődik annak jól folyó, gördü
lékeny stílusán és azt a benyomást nyeri, hogy nem értelmetlenségek
zagyvaléka a magyar könyv, hanem érthető, bár nem mindig könnyű
irodalmi mű.
Az eredetivel való összehasonlítás azután rávezet arra, hogy a
fordítók túlsók szabadságot engedtek meg maguknak, amit tudományos
szempontból nem lehet elnézni. Helyenként gyorsabb munka folytán egy
pár kellemetlenebb hiba csúszott be (pl. verklärend: felvilágosító, säku
lare : örök, treuster Horst: őrző pásztorunk, im günstigen Falle: szük
ség esetén stb.). De olyan nagyon sok ez a néhány hiba a 338 oldalas
munkánál ? Más hibák a fordítók fiatalos makacsságából, vagy jobban
tudni akarásából folynak, pl, a „nüchtern“-t következetesen „szemér
mesnek" fordítják, mégpedig tudatosan. Ezzel indokolják: „Megvizsgáltuk
azokat a jellemvonásokat, melyekkel Spranger a nüchtern szóval jelzett
lélektani típust körvonalozza és különösen, mivel a lendületességgel
állítja vele ellentétbe, azért tartottuk legjobbnak a szemérmes kifejezést."
Hogy hibákat elkövettek azt maguk a fordítók is elismerik, de teljesen
értéktelenné válik azáltal az egész fordítás ? Nézetem szerint nem. Sok
magyar könyv forog közkézen (szépirodalmi és ismeretterjesztő), mely
ben filológiai akribiával hasonló hibákat lehetne felfedezni. Én csak egy
konkrét példát említek. Weszely Ödön Pedagógiai olvasmányok c. ki
tűnően bevált könyvének első kiadásában (II. k. Nagy pedagógusok címen)
az egyik bíráló szintén több kisebb-nagyobb fordítási hibát talált, pedig
Weszelv fordító készségének számos kiváló jelét adta már. (A két könyv
kölsőleges összehasonlítása természetesen nem jelenti azt, hogy egy szín
vonalra emelem Nagy Miklóst és Péter Zoltánt, kik működésük kez
detén állnak, Weszely Ödönnel, ki tiszteletreméltó tudományos múlttal
rendelkezik!) Ha tehát ezt a könyvet sikerrel használták, nem látom be,
miért ne vehetné haszonnal kezébe a Nagy Miklós—Péter Zoltán-féle
fordítást a művelt magyar közönségnek az a része, melynek német
nyelvi ismeretei nem terjednek odáig, hogy a tudományos prózát meg
értse, miért ne ismerné meg Sprangert e fordítás révén addig, míg jobb,
vagy a jelen fordítás második javított kiadásban nem jelenik meg?
A fordítók bizonyára okultak ezen nem teljesen sikerült kísérleletezésükön és más alkalommal gondosabbak és pontosabbak lesznek.
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De túlzó rigorozitással egyszersmindenkorra elvenni kedvüket a mun
kától és megbénítani , akarni magasabb törekvéseiket, nem találom
helyénvalónak !
Sz. Ö.
Tankó Béla: Kant és elődei. Az oxfordi nemzetközi filozófiai
kongresszuson (1930. szeptember) tartott előadás.
Tervét illetőleg ez a kongresszus annyiban különbözött az előzők
től, hogy azokon minden előadó maga választotta tárgyát, minek követ
keztében a kongresszusnak nem volt szellemi egysége; az oxfordi
összejövetel rendezői úgy határoztak, hogy formulázott kérdéseket tűz
nek ki, hogy az egybesereglett gondolkozókat a kérdések feltevése
bizonyos egységbe fűzze össze. A „világnézetek ezen világkiállításán“
a fő témakörök a bölcselettörténet, metafizika, logika és ismeretelmélet,
történetbölcselet, erkölcstan és a politika bölcseleté s esztétika voltak
(Kant. Studien 1930 Heft 4. 572—574). A kongresszus rendező bizott
sága az egyik bölcselettörténcti kérdést így fogalmazta: „Fölöslegessé
tette-e Kant, elődei tanulmányozását a transzcendentális módszer be
vezetésével ?“ Jogosan mondja R. Miiller-Freienfels, hogy az ember a
fejét csóválja a kérdés ilyen föltevésén, s ugyancsak joggal állíthatja a
két első előadás alapján, hogy ez a vita nem sokat nyújtott, hiszen,
mint Tankó megjegyzi, a két előző előadó közül az egyik F. H. A n 
derson, Kantról említést sem tett, csupán Lockeról és a cartesiusi filo
zófia elleni polemiárót szólt, — a másik A. C. Ewing, Kantot csupán
a reálista szempontjából nézte. Tankó előadását azonban nem illetheti
Müller-Freienfels megjegyzése, mert a magyar előadó először is tapin
tatosan kimagyarázta a kérdés föltevőinek rossz formulázását azzal,
hogy a probléma kitűzését nyilvánvalóan az a vágy sugallta, hogy Kant
helyzetét és jelentőségét a bölcselet fejlődésében megállapítsák; azután
pedig határozott és világos választ ad a kérdésre : kifejti, mi új a Kant
tanában, s hogy ez az új sem érthető meg a bölcselettörténeti fejlődés
ismerete — Locke, Berkeler, Hume — nélkül, és hogy az elődök mun
kájának ismerete csak a Kantban való betetőződés ismeretével lesz
teljessé. Lényegileg elmondott tehát a magyar előadó mindent, amit a
rendelkezésére álló rövid idő alatt elmondhatott, s ami még fontosabb,
azt mondta, amit mondania kellett. Vitatható, szerintem, szerzőnknek a
„transzcendentális‘‘-ról adott értelmezése (2. lap); a megértésnek
a 7. lapon adott magyarázatában pedig már több Fichte—Böhm,
mint Kant.
Trócsányi Dezső.
Payr Sándor: Gvurátz Ferenc életrajza (1841—1925). Kiadja
a Dunántúli Evangélikus Egyházkerüleli Lelkészegyesület; képekkel.
Ára 6 pengő 50 fillér.
Luther a maga tömör nyelvén azt mondta, hogy „a vallás Istenben
való élet“. Gyurátz Ferenc, a dunántúli evangélikusok áldott emlékű
püspöke, a szó legmagasztosabb értelmében vallásos ember volt, mert
Istenben és Istennek élt. Meglátták ezt benne már soproni teológus
díáktáisai, mikor „istenes" Gyurátznak nevezgették és leendő püspöknek
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emlegették. Én, mint aki Pápán három éven át káplánja voltam, szintén
bizonyságot tehetek róla, hogy minden napját korán reggel imádsággal
és a biblia két eredeti nyelvén egy-egy ó- és újtestamentumi szakasz
elolvasásával kezdte. Azután következett az Istennek szentelt szaka
datlan buzgó munka. Mert ö igazi építő, alkotó pap volt, a Székácsok,
Török Pálok, Wimmerek, Pálffyak istenáldotta nagy családjából. Mint
egy kései szellemi örököse az árvaházalapító hallei Franckénak és a
magyar pietistáknak, akiknek történetét szintén Payr írta meg.
Gyurátz élete útját alkotások piramissora szegélyezi. Mikor 1872ben pápai lelkész lett, itt adósságok alatt roskadozó gyülekezetét, újjá
építésre váró, romlatag templomot, iskolát, paplakot talált. És lelke
tűzével, nem is valami gazdag híveiben, pünkösdi lelkesedést keltve,
aránylag rövid idő múlva díszes templom, négy tantermes iskola, ta
nácsterem, papiak, a filiákban is új egyházi épületek hirdették nagy
alkotó erejét és buzgóságát. Majd mint egyházkerületi, illetőleg egyete
mes gyámintézeti elnök, veszprémmegyei esperes, végre 1895-óta püs
pök, szünetlenül alkotott, épített, ezen a téren útat-módot mutatott.
Mint püspöknek legnagyobb alkotása az egyházkerület kőszegi leány
nevelő intézete, melyet azután méltán neveztek el a nagy alapító nevéről.
Payr érdekes könyvének olvasása közben szinte elkábulunk, ol
vasva a tekintélyes alapítványok és adományok hosszú-hosszú sorát,
melyeknek létrejöttében az egyház szeretete mellett nagy része volt a
nagy egyházi vezér iránt való rajongó lelkesedésnek is. Áldozatokra
nem csak búzdított, de arra maga és hozzá méltó élettársa — jómódú
polgár család leánya — példát is mutatott. Hány evangélikus lelkész, ta
nító és más „lateiner" telepedett Pápára, hogy a nyugalom éveit Gyu
rátz boldogító közelében, e virágzó egyházkörében töltse el. Szinte azt
mondhatnánk, hogy a kedves Pápa, a mi lutheránus magyar világunk
Graz-a, Pensionopolisa lett. És e nagy alkotó, egyúttal nagy író is. Meg
írta a vallás hőseinek, Luthernek, Gusztáv Adolfnak életrajzát. Agendát, imádságos könyveket írt, a dunántúli énekeskönyvben tíz szép
éneke van. Hosszú sorát adta ki az építő jellegű vallásos elbeszélések
nek, elmélkedéseknek, prédikációknak. És amellett folytonosan tanult,
olvasott, .bámulatos tudást szerzett egymástól messzeálló ismeretkörökben.
Minket, tanárokat különösen érdekelhet, hogy rátermett, lelkes
tanító és nevelő volt. A szegény büki földmíves ember fia már mint
diák, tanítással tartotta fenn magát. Pályáját mint a balatonmelléki kő
vágóőrsi kis gimnázium egyetlen tanára kezdte, olyan módon, hogy a
hivatalos jelentés, elragadtatással szólt munkája eredményéről. Pápán
az egy tanítós iskolát négytanítóssá úgy fejlesztette fokozatosan, hogy
maga és káplánjai több mint negyedszázadig tanították a nagyobb
gyermekek osztályát.
Ha valamelyik hivének fia nem jól tanult, a vakációban magá
hoz járatta és alapos munkával egész életére új útra terelte. Egyik fi
kájának, értelmes parasztsorsú emberből ő nevelt évek munkájával ta
nítót, míg majd az idők változtával, az államsegélyes korszakban, a dol
got véglegesen lehetett rendezni.
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És e sok tanító-munkát mind ingyen teljesítette, mert az önzetlen
ség tündöklő példája volt.
Mint püspök az iskolákat lankadatlan buzgalommal látogatta, a
gyermekek tanítását is szakszerűen irányította, de a teológusok ismeretpatakának is, különösen a héber és a görög nyelvben, jól a fenekére
nézett.
Minket, úgy is mint közös protestáns folyóirat fenntartóit és ol
vasóit érdekel, hogy a protestáns szolidaritás lelkes hive volt. Több
református püspökhöz, Németh Istvánhoz, rokonához Antal Gáborhoz,
Antal Gézához benső barátság csatolta. Gyurátzot és káplánjait mulat
ságban és istenes munkában is ott lehetett látni a pápai kollégium
derék tanárai körében.
Szerették és becsülték a katolikusok is, a püspököktől, fő
apátoktól le a legszegényebb hívekig. Ez utóbbiakkal hányszor érez
tette áldozatos szívének melegét.
A zsidók melegen szerették a vallásilag türelmes főpapot, aki
héber nyelvismeretével nem egyszer ámulatba ejtette a tudós rabbikat.
Gyurátz élete munkája annál bámulatosabb, mert kora ifjúságától fogva
gyenge szervezetű, beteges ember volt. Élete alig más, mint az erős
lélek diadalmas háborúja a test gyöngeségével. Küzdött amig lehetett.
Nyugalomba vonulása után is dolgozott mint író. Munkával küzdötte le
hazafias bánatát a trianoni gyász után. Élete alkonya bizony igazi alkony
volt. Jó feleségét aránylag korán elvesztette. A gyermektelen embernek a
rokoni jóság nem pótolhatta az őt teljesen megértő és vele érző élettársat.
Nem csoda, ha a betegség súlya alatt roskadozva, egész életén
át hiven vezetett, igen érdekes naplójába, utolsó bejegyzés képpen, há
rom nappal halála előtt, 84 éves korában odaírta: „Élég, Uram, immár!"
Gyurátz életrajzát Payr az öt jellemző alapossággal és egyúttal
igen érdekesen írta meg. Senki erre nála illetékesebb nem lehetett.
Hiszen munkában szinte telhetetlen lelke, egyházszeretete rokon a Gyu
rátz leikével.
De ismerte is lelki rokonát, a pápai gyülekezet szülöttje. Az
elemi iskolában, később mint vallástanára, Gyurátz tanította. Évek hoszszú sorát, mint püspöki titkár, méltó munkatársként töltötte oldala mel
lett. Végül szívéhez legközelebb álló jó barátja volt.
A könyv nemcsak Gyurátz-életrajz, hanem az utolsó száz év
egyháztörténetéhez is nagyon sok érdekes adatot szolgáltat.
Méltó volna ennek a 392 lapos nagy történeti munkának alapján
egy 30—35 oldalas kis népszerű Gyurátz-könvvet szerkeszteni, hogy
az egyszerűbb hivek és különösen az ifjúság Gyurátz példáján buzduijanak munkásságra, az egyház és haza iránt való áldozatos szeretetre.
Szigethy Lajos.
Révész Imre: Egyháztörténelem. (Megjelent a Hóman Bálint
szerkesztette ily című műben: A magyar történetírás új útjai.) Buda
pest, 1931. 141 —182 oldal.
A magyar történetírás a háborút megelőző években a forrongás
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korszakát élte. Ha szabad így mondanom: a „nyugativá válás" lázán
ment át, csakúgy, mint szépirodalmunk, azzal a lényeges különbséggel,
hogy itt nem divatról, hanem a legkomolyabb munkamódszerekbe beledolgozódásról volt szó. A történetírás lassú járású tudományos munka,
gyümölcsei évtizedekig érnek, azért nagyközönségünkig csak a leg
utóbbi esztendőkben jutottak el ennek a nagy megújhodásnak az ered
ményei. Meglepő visszhangra találtak. A sajtó bizonyos „szenzáció“ ízét
érezte meg egynéhány alkotáson, s ezzel szinte társalgási témává lett
a „történelem reviziójának" gondolata. Természetesen azonnal pártpo
litikai kiélezést kapott a kérdés: a kát. sajtó nyugodt önérzettel és
jóakaratúlag vette tudomásul, hogy végre a tudományosság is az ő szol
gálatába szegődött, másfelől a protestantizmus mély sértődöttségében
titkos jezsuitizmussal vádolta meg még saját embereit is, ha egyszer
az új irány hívei közé tartoznak. Közrejátszik a felekezeti ellentéten kí
vül a dinasztikus és nemzeti szellem harci jelszava is: úgy hogy a tör
ténelemmel igazában komolyan nem foglalkozó egyének és rétegek is
kötelezve érezték magukat az állásfoglalásra. Egészen a parlamentig,
sőt a kultuszminiszterig jutottak el az ügy hullámai. Másfelől pedagógiai
vonatkozásban a történetlanárok, sőt a vallástanárok is félszeg helyzetbe
jutottak, mikor tudományos képzettségük és nemzeti, meg vallási meg
győződésük között hirtelen ellentéteket kellett felfedezniök. Azt hiszem,
hogy még nincsen is megoldva a Hóman — Szekfű féle új magyar tör
ténelemnek a prot. iskolákhoz való viszonya, s egyre nehezebbé válik
a határozott állásfoglalás. Annál nagyobb örömmel ismertetjük Révész
Imre klasszikus tömörségű kis értekezését, mert éppen az itt felmerülő
legfontosabb elvi kérdésekre ad meglepően világos, meggyőző erejű
választ.
Az egyháztörténelem az a tudomány, amit már eleve mindenki
irányzatosnak tart, nem is tud másként elképzelni. Születése kétségkí
vül apologetikus-polemikus szükségletet elégített ki, azonban már a
bollandista jezsuiták az igazság hiteles megállapítását tartották a leg
jobb apológiának. A felvilágosodás kora óta az egyháztörténetírásnak
mégis két típusa alakult ki: a kát., amelyik csak a maga hitét tekinti
igaznak, s tárgya kizárólag az egyház mint intézmény, és a prot., ame
lyik bizonyos mértékig relativista és a tört. tárgyának a kér. vallást
tekinti. Áthidalható-e itt az ellentét?
Rendkívül súlyos kijelentése szerzőnknek — mert a prot. törté
netírás egész ú. n. liberális irányzatának kritikája rejlik benne — hogy
az egyháztörténet nem tágítható vallástörténetté, a keresztyénség nem
tekinthető egy vallásnak a többi közül. Mert „... igazságos csak az a
tudományos felfogás lehet, melyik nem félti a maga tudományos jellegét
attól, hogy a kér. vallás abszolút kijelentés — voltát fenntartás nélkül
elismerje.“ (148. old.) Itt nyilvánul meg szerzőnk „pozitivizmusa" a szó
legnemesebb értelmében. Az egyháztörténelmet szerinte csakis teljesen
teológiai alapfelfogással lehet megérteni. És ez az a pont, ahol kát.
és prot. történetírás összekapcsolható.
Viszont a hit még nem menti fel az egyház történetét kutató
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tudóst a tudományos módszeresség kötelezettsége alól. A részletkuta
tások és az oekumenikus bírálati szempont vezethetnek el csupán az
egyháznak, mint misztikus szellemi valóságnak a tökéletes megértésé
hez. Ez az. oekumenikus felfogás nyilatkozhatik más-más sugártörésben,
de ez a történeti tárgyilagosságnak nem akadálya. Mert a sine ira et
studio elkoptatott jelszava helyett inkább a tárgyba való rokonszenvező
elmélyedés szükségét kellene hangsúlyoznunk. A nagy történelmi sze
mélyek és események legtitkosabb gyökérszálait nem is lehet máskép
felfeiteni, csak intuíció segítségével. A tárgyilagosságot csak a vak sze
retet veszélyezteti. „Az egyháztörténetírás tudományos értéke igazá
ban nem azon fordul meg, vájjon „objektiv“ avagy „szubjektív" állás
pontról ír-e annak művelője, hanem azon, komolyan veszi-e a minden
kori legmagasabb színvonalú tudományosság követelményeit, fegyelmezi-e
magát becsületes igazságkeresésében mindenoldalú tájékozódással és
szigorú kritikával, vagy pedig mindezeket pótolhatni véli a puszta
lelkesedéssel és a saját egyháza ügyének való használni akarás jószán
dékával (161. old.)
Az itt mondottak a jóindulatú dilettáns történetíráskodás káros
voltát végre teljes nyíltsággal meg merik bélyegezni. És ha csak a
múlt századbeli prot. magyar történeti irodalomra tekintünk is vissza,
megdöbbenve kell megállapítanunk éppen a tudományos képzettség, a
szigorú módszeresség terén mutatkozó visszaesésünket. Valóban legfőbb
ideje volna a prot. történetírás — nemcsak egyháztörténetírás! — me
zején ilyen irányban tekintenünk körül! Révész Imre megállapításaiban
oda jut, hogy a legjobb indulatú tudománytalan, iskolázatlan apologetikuspolemikus történetírás is káros, s az öncélú tudománymüvelés már csak
igazságának erejébe vetett hite miatt is lemond ilyen mellékcélokról.
Minket pedagógusokat azonban leginkább érdekel, amit a peda
gógiai célzatú történetírásról mond. Az egyház a történelmet, — anyagot
nyújtó, ideálokat megrajzoló segédeszközének tekinti. De a tudományos
és pedagógiai történetírást nem szabad összezavarni, sőt legjobb, ha
egy egyén mind a kettővel nem is foglalkozik. Más jeleneteket élez ki,
más hangon ad elő az egyik, mint a másik.
És most hangzik el a legkomolyabb felelet arra a vádra, hogy az
új történetírás a hősöknek közönséges emberi nívóra leszállításával leg
szentebb érzelmeket sért meg, a hithüséget veszélyezteti. .. Ügy érzem,
hogy az egyháztörténelemről szólva, itt dönti el szerzőnk a Szekfű-féle
polémiákban annyi keserűséget okozott kérdést: van-e joga a történet
irónak a reális vonások hangsúlyozásával a hagyományok által meg
szentelt képen változtatni ? Szerzőnk szerint a nagy történeti személyi
ségek hatása, igazában lelkűk legbensőbb magvának népük ideáljaival
való egybeforrásából ered. Ok maguk válnak így ideállá — s ezt a
szerepüket figyelembe nem venni még tisztán tudományos szempontból
is rendkívül nagy hiba. De viszont nem szabad személyi kultuszba
átmennie, azaz fenntartania az ideálba vetett hitet, valónak megismert
vonások elhallgatásával! Mert gyanús az olyan ideál, amelyik a valóság
fényében értékét veszíti. Az eszménnyé magasztosult életeknek reális
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kapcsolatait kimutatni — ez sohasem árthat még a pedagógiai érdek
nek sem.
Igaz, hogy a nagyok megítélésében ma is érvényesülnek felekezeti
szempontok. De különösen a komoly tudományosság van hívatva a
zugpolemia helyett az ellenfél megbecsülését kikövetelni. Éppen ezért
célszerű, ha minden felekezet a maga embereit vizsgálja meg legszigo
rúbban. „A protestantizmus nem adhat helyet olyan hőskultusznak,
amely akármily jámbor és tisztes pedagógiai érdekből takargat, színez
és elmagyaráz.“ (175—6. o.) Tehát a pedagógiai szempont az egyház
történelemben komoly, de alárendelt szerepű.
A magyar történetírásnak szerzőnk szerint súlyos öröksége az
apologetikus-polemikus szempont. Mi protestánsok elnyomatásunk miatt
érzékenyebbek vagyunk, a katolikusok pedig a vallási és szellemtörté
neti szempontok iránt érzéktelenebbek. Ok inkább politikai és műve
lődéstörténeti érdeklődésűek voltak, míg a liberális szellem előretörése
újra idegessé, harcos hangúvá tette őket. A részletkutatások mindkét
oldalon folynak, de nagy szintézisekhez el nem juthattunk. Ezen csak
a jelen generáció nevelése — sokszor bizony áldozatok árán is — se
gíthetne. És ez elől a kötelezettség alól egyik felekezet sem vonhatja
ki magát.
Ismertetésünk szinte túlhaladja a Szemle kereteit. De úgy véljük,
hogy nemcsak Révész Imre, hanem a felvetett irányjelző gondolatok is
megérdemlik, hogy újabb történetírásunk nem egyházi vonatkozású
kérdéseinek megítélésében is kíséreljük meg az itt megvilágított szem
pontok érvényesítését.
S. B.
Dr. Illyés Endre: A magyar református földművelő nép lelki
élete, különös tekintettel vallásos világára. Szeged, 1931. 220 lap.
Ára 2 pengő 90 fillér. Kapható a szerzőnél, Szegeden.
Szerző, ki a Szegedi Alföldkutató Bizottságnak is tagja, fenti cím
alatt jelzett munkájában roppant nagymennyiségű anyagot ölel fel. Ez
anyag mennyiségéről tájékozást nyújtanak egyes szakaszai a bennük
foglalt alcímekkel: I. Eöldrajzi, faji történeti, statisztikai előzmények.
II. A magyar református keresztyén nép vallásos tudattartalmának belső
síkja (benne : a szentháromság első személy : Isten, az Atya ; Krisztus ;
Szentlélek ; anthropologia; predestináció). III. A magyar református nép
kegyességének megnyilvánulási formái (benne: lelki szemérem ; méltóság
megnyilvánulása ; nagy alkalmak jelentősége; nagy áldozatok kedvelése ;
fiatalok és öregek templomlátogatása; e kegyesség-típus időszakossága).
IV. A magyar református nép erkölcsi élete (benne: egyéni élet az él
vezet, hasznosság, eszményiség síkjában; a közösségi élet). V. Ősval
lásunk nyomai a magyar református néphitben (népbabonák, néphiedel
mek, népszokások). E szakaszban ősvallásunk nyomait 13 alcím alatt
tárgyalja. VI. A magyar református nép és a szekták (benne: a fele
kezetek közötti viszony; a nép vallásos és erkölcsi életének különböző
fokai; a szekták támadáspontjai, munkamódszere; az önvédelem módjai).
VII. Befejezésül adja a magyar református földművelő nép lelki arcú-
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latának egységes képét az általa olvasott és használt műnek jegyzé
kével. — Az egyes szakaszokat, illetve alcímeket bőséges fejtegetések
töltik ki, melyek magukban foglalják szerzőnek részint saját kutatásai
és tapasztalatai, részint az általa olvasott és bőven idézett irodalmi
müvek alapján megállapított véleményét. Előadásából sugárzik szerzőnek
a tárgy iránt való buzgósága és a magyar református földművelő nép
iránt lobogó szeretete. Csak azt sajnálja, hogy e kérdéssel összefüggő
néhány körülményre e munkájában még ki nem terjeszkedhetett, de
lehet remélni, hogy e munka, melyet a magam részéről e tárgyban első
összefoglaló munkának tartok, felhívja az érdeklődők figyelmét e tárgy
ban a további kutatásra és így az alföldi tiszta magyar református föld
művelő nép lelki arculatának kidomborítására.
Érdemi ismertetés helyett csak a keretek feltüntetésével akartam
ez alkalommal e munkára felhívni az alföldi magyar református föld
művelő nép között élő intelligens református férfiak : lelkészek, tanárok,
tanítók, jegyzők, ügyvédek s egyéb honorátiorok figyelmét. Az alföldön
élő tiszta magyar református nép a mohácsi vész óta nemzeti, vallási,
kulturális, szociális és gazdasági tekintetben teljesen magára hagyatva
küzdött és küzd ma is fennmaradásáért, bajjal, erős munkával, folytonos
küzdelmek között élt és él ma is. E népnek alapos megismerése leg
fontosabb magyar nemzeti érdek. Hiszen — Pokoly szerint — hazánk
ban
annyira összeforrva semmiféle más vallásfelekezet, mint a
protestáns, melynek nincsen sem külföldön levő súlypontja, sem külön
nemzetiségi vagy faji érdeke. Az államot érő baj kétszeresen sújtja.
Az egyéniség, a szellemi önállóság és főleg lelkiismereti felelősség jel
lemvonása, az erős meggyőződéshez és jogokhoz való tántoríthatatlan
ragaszkodás a protestantizmus hatásával erősödött. — Ezek a tulajdon
ságok s az önzetlen, áldozatos hazaszeretet elvitathatatlan sajátjai az
az alföldi magyar református földművelő népnek, tehát annak megisme
rése, felemelése, segítése minden magyarnak hazafias kötelessége.
F. B.
n i n c s

Külföldi lapszemle.
D ie evangelische Pädagogik 1931 első füzetében P. Gabriel a
gyermekbarátok mozgalmát ismerteti. Kimutatja, hogy osztrák szocialista
körökből ered és ma is főleg a munkásgyermekekre van tekintettel. A
gyermekbarátok mozgalma az a szerv, mellyel a munkások az uralkodó
társadalom, a ház és iskola nevelési hibáit kiakarják egyenlíteni. A
szülők mellett megfelelő segítőerők kiképzése mutatkozik szükségesnek.
Eljárásuk sokban az ifjúsági mozgalomra emlékeztet. A fő : kivinni a
munkásgyermekeket szép vidékre, hogy a jövendő állam számára nevel
jék, — a többi : üdülés, szórakozás, oktatás csak melléktermék. —
L. Drewes az iskolai ifjúság szabadidejének alakításáról ír. E célból
alakultak az evangélikus szünidei táborok, melyek a népiskola utolsó
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két osztályának fiait és leányait összefoglalják és tanítók vezetése alatt
állanak. A nevelői cél, hogy a gyermeket a bajtársságra, segítőkész
ségre és önfegyelmezésre való nevelés által a szünet céltudatos és ev.
alapon nyugvó formálására vezessék. Szilárd napirend nem volt. Ván
dorlás, játék, tornázás, műhelymunka, zenélés, Kasznerlejáték, olvasás,
váltogatta egymást.
A második füzetben O. Eberhard arról elmélkedik, hogyan lehet
ökumenikus gondolkodásra nevelni, ami az ev. vallástanítás jelen fel
adata. A világfelfordulás csodálatoskép megerősítette ezt a mozgalmat,
mely az egyesek és népek életében, az egyházak és a hívek lelkében
újra érvényesíteni akarja Krisztus szellemét. Számos szövetség (Világszövetség az egyházak barátsági munkája számára, Világkongresszus a
praktikus keresztyénségért, stb.) és a stockholmi, lausannei és prágai
kongresszusok mérföldjelzők a haladás útján. E nagyszerű munkából
az iskolai vallástanításnak is ki kell vennie a maga részét. Az ökume
nikus formulában : egység a sokféleségben, megtaláljuk a vezérfonalat,
hogy a keresztyén különélet nagy változatossága mellett örülhetünk a
közös javaknak is. Két további cikk praktikus intelmeket ad, hogyan
érvényesíthetni az ökumenikus nevelést az alsó, közép és felső fokon.
E Schmidt Bodelschwinghot mint nevelőt méltatja. Amit a belső misszió
eme legkiválóbb képviselője teljesített, az a legnemesebb értelemben
vett ev. népnevelésnek is értékelhető.
A harmadik füzetben E. Jahn Tiefenpsychologie und Erziehung
c. értekezésében megvizsgálja a lélekelemzésnek és az individuálpszichológiának a pedagógiai pszichológiára tett hatását. Ügy találja,
hogy a pszichoanalízis 4 indítást adott a ped. pszichológiának. A
pszichoanalízis nevelői prophylaxist követel, vagyis a nevelést meg
akarja szabadítani a félelemokozta gátlásoktól. Másodszor köszönünk a
pszichoanalizisnak jelentős ismereteket a szexualitás fejlődéséről. Ezt a
tényezőt a nevelésben nem lehet mellőzni. A felvilágosítás helyébe a
szexuális nevelésnek kell lépnie. A pszichoanalízis továbbá meggvőz
bennünket a gyermeki lélek teremtő fogékonyságáról. A gyermek nem
csak fejlődni akar, hanem kapni és a kapottat feldolgozni. Végül arra
figyelmeztet a pszichoanalízis, hogy mily nagy szerepe van a tudat
talannak a nevelői folyamatban. — Az individuálpszichológia 3 fontos
eredményhez jutott. Először megköveteli, hogy az alsóbbrendűségének
érzete által megfélemlített gyermek felbátorítassék, Követeli a közös
ségre való nevelést. Végül megállapította, hogy a gátlási érzelmek
súlyosan veszélyeztetik a lelki fejlődést. Az abszolút tekintélynek tehát
nincsen többé helye, hanem a megértő szeretet pedagógiájának van
jövője. A következő cikk adatokat nyújt a nemzeti-szocialista német
munkáspárt művelődési programmjához. Gazdagok az „Archiv für Erzie
hung“, „Mitteilungen” és „Bücherbesprechungen“ c. rovatok is.
Sz. Ö.
R ecueil pédagogique. Volume II., No. 1. Publié par le Secre
tariat de la Société des Nations. 1931.
A Népszövetség vezető körei mihamar fölismerték, hogy a béke
megvalósítása és fenntartása nem csupán politikai, hanem pedagógiai
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kérdés is, mert a békés nemzetközi együttműködés gondolata csak úgy
lesz valóban biztosítva, ha az új nemzedék már az iskolában magába
szívja a pacifizmus eszméit. A Népszövetség külön szakértői albizott
ságot küldött ki azon eszközök és módok megvizsgálására, amelyek
alkalmasak arra, hogy az ifjúságot „a nemzetek békés együttműködé
sének gondolatához, mint a világ ügyeinek egyedül normális elintézési
módjához, hozzá szoktassák“, s a Népszövetségben ez együttműködés
szükséges szervét lássák.
Ennek a célnak szolgálatában áll a Recueil Pédagogique (Pedagó
giai Gyűjtemény) is, amelynek első száma 1929 júliusában jelent meg
s ezt félévenként újabb számok követték. A „Gyűjtemény“ általában
három részből á ll: az első rész tanulmányokat tartalmaz, a második az
egyes államok jelentéseit közli, a harmadik pedig a szakértői albizottság
munkásságáról számol be.
A legutolsó szám első része hat tanulmányt tartalmaz, amelyek
tárgyuknál fogva különbözők ugyan, de szellemükben és konklúzióikban
azonosak.
I. Piaget „A szolidaritás szelleme a gyermeknél és a nemzetközi
együttműködés“ című tanulmányában igyekszik az együttérzésnek és
együttműködésnek azon kezdetleges formáit föltárni, amelyek már a
gyermeknél is föltalálhatók. A szerző a játékban véli fölfedezni az er
kölcsi szolidaritásnak primitiv formáit. A játékszabályoknak a gyer
mekek önként alávetik magukat, s azok megtartásában szolidárisak. Míg
azonban a kisgyermeknél ez a szolidaritás csak külsőleges, mert a
nagyoktól készen kapott, reájuk nézve abszolút érvényű játékformák
feltétlen elfogadásában áll, úgyhogy e formákhoz való viszonyuk az
abszolutizmust juttatja eszünkbe, addig a nagyok szolidaritása már
inkább belső jellegű, mert a játékszabályokat igen gyakran maguk ál
lapítják meg s azokat a szükségnek megfelelően módosítják is, ami a
tagoknak a demokráciára emlékeztető együttműködését és öntevékeny
ségét tételezi föl. — Ezután értelmi vonatkozásban veszi vizsgálat alá
a szolidaritás és kooperáció problémáját s úgy találja, hogy a nevelés
ez irányban csakis akkor lehet eredményes, ha a tanuló nemcsak mint
passzív befogadó, hanem mint aktív gondolkodó és cselekvő lény áll
tanárjaival s társaival szemben. Ebből viszont önként következik a régi,
abszolút tanári tekintélyen és főleg memorizáláson nyugvó nevelési
rendszernek olyan új rendszerrel való helyettesítése, amely számításba
veszi a tanulók öntevékenységét és önkormányzatát (self-government) is.
F. Carillo „Az önkormányzat, mint pedagógiai rendszer“ címen
ismerteti azokat a gyakorlati kísérleteket, amelyeket Spanyolországban
tettek, az Amerikában annyira elterjedt önkormányzati nevelési rend
szer átültetésére. Részletes leírást nyújt egy olyan kísérleti iskola belső
életéről, ahol — természetesen tanári irányítás és felügyelet mellett —
a tanulók önmaguk ítélkeznek (diák-jury) a felmerült fegyelmi esetekben,
hasonlóképpen ők végzik az iskolai élettel kapcsolatos ügyek legnagyobb
részét, így pl. ellenőrzik a higiénikus szabályok megtartását, jó karbantartják
és kezelik a könyvtárt, végzik a pénzkezelést, könyvelést stb. A szerző
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nem leplezi azokat a nehézségeket, amelyek az új rendszer tökéletes
megvalósításának útjában állanak, így külön kiemeli, hogy a tanítók
ilyen irányú előzetes kiképezése elengedhetetlenül szükséges, de más
oldalról rámutat azokra az előnyökre is, amelyekkel a self-government
jár, ilyenek a felelősségérzet, önállóság, együttérzés és együttműködés
gondolatának korai kifejlődése és megerősödése. Mindezek olyan tulaj
donságok, amelyeket a mi korunk demokratikus irányú fejlődése minden
állampolgártól megkíván.
H. von Brachen „A pacifista nevelés lélektani problémái"-t fejte
getve arra a kérdésre igyekszik feleletet adni, hogy a gyermekek nagy
része miért harcias természetű, amint ez olvasmányaik alapján is meg
állapítható, jóllehet az újabb enthnographíai kutatások (eszkimók s tűzföldiek életére vonatkozólag) azt látszanak bizonyítani, hogy az ember
a maga természeti ősállapotában igen békés lény, ami azt mutatja, hogy
a harciasság nem tartozik az ember alaptulajdonságai közé. A feleletet
a mai nevelési rendszerben találja meg, amely a gyermeket állandóan
kényszerhelyzetben tartja, hogy a kultúra életformáihoz hozzászoktassa.
A gyakori büntetések, amelyek a cél érdekében elkerülhetetlenek,
mindig éreztetik a gyermekkel a maga gyöngeségét és alárendeltségét,
ami tiszta biológiai törvényszerűség alapján reakciót vált ki s a gyermek
ben az ellenállás szellemét, sőt a fölülkerekedés vágyát kelti föl s lelkületét harciassá teszi. Ha ezen a bajon segíteni akarunk, ami a béke
érdekében feltétlenül szükséges, úgy nevelési rendszerünket meg kell
reformálni és pedig olyformán, hogy a nevelés ne a nevelő (szülő, ta
nító, tanár) és a gyermek közötti harcon, hanem együttérzésen és együtt
működésen nyugodjék. Ezen a ponton szerzőnk bekapcsolódik az előbbi
tanulmányok gondolatmenetébe. Az átalakulás nehézségeivel ugyan tisz
tában van, de azt lehetőnek és szükségesnek tartja.
W. G. Airey „A történelemtanítás feladatai“-ról szólva megálla
pítja, hogy a nemzetek együttműködése s a Népszövetség megalakulása
a fejlődés szükségszerű következményei, mert amíg a történelmi fej
lődés különböző fokain a család, törzs, nemzet nemcsak politikailag,
hanem gazdaságilag is többé-kevésbé zárt egységet alkotott, addig ma
a technika vívmányai (vonat, telefon, rádió, repülőgép stb.) és a gaz
dasági élet mind szorosabbá szövődő szálai egységgé fűzik össze az
egész emberiséget. A Népszövetség tehát nem más — vonja le a tör
ténelmi materialistákra emlékeztető következtetését —, mint politikai
kifejezése a népek ama nagy egységének, amely technikai és gazdasági
téren a fejlődés természetes rendjének megfelelően mind teljesebbé válik.
A tanítás feladata e szükségszerű és természetes folyamat feltüntetése,
amiből önként következik, hogy a történelemnek nem harcokat és po
litikát kell tanitani, amelyek az emberiséget úgysem igen vitték előre a
haladás útján, hanem művelődésünk és gazdasági életünk fejlődését
kell ismertetnie.
A következő értekezés szerzője M. C. Lebrun ismerteti a külön
böző nemzetek ifjúságának egymással való érintkezési módjait. Részle
tesen foglalkozik a tanulók nemzetközi levelezésének, a közös utazá-
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soknak, a tanulók cseréjének, a nyári nemzetközi tábornak és a nemzet
közi iskolák létesítésének problémáival s a felvetett kérdésekkel kap
csolatban több, életrevaló, gyakorlati utasítást ad.
Az utolsó értekezésben S. J. Warner a cserkészet nemzetközi
jelentőségét s szervezetének pacifista jellegét ismerteti, különösen ki
emelve azokat a lehetőségeket, amelyeket e már most is jelentékeny
ifjúsági mozgalom a pacifizmus barátainak nyújt.
A Pedagógiai Gyűjtemény második része Lettország, Luxemburg
és Jugoszlávia jelentéseit foglalja magában a Népszövetség szerveze
tének és céljának oktatásáról. E három állam is, épúgy mint azok,
amelyek az előző számokban jutottak szóhoz, jelentéseik után ítélve,
legfőbb gondjának a béke és a Népszövetség eszméjének propagálását
tekinti, elutasítva a háborúnak még a gyanúját is. Egyik-másik államnak
gyanús buzgalma azonban önkéntelenül eszünkbe juttatja ezt a francia
közmondást: qui s' excuse, s'accuse.
A harmadik rész végül ismerteti a szakértői albizottság munkás
ságát s javaslatait, amelyek úgyszólván az élet minden ágára kiterjednek
s fölhasználnak mindent, ami a béke és a nemzetközi együttműködés bizto
sítására alkalmasnak látszik. Ajánlják a tankönyvek reformját, a könyvtá
raknak a Népszövetség kiadványaival való ellátását, a rádiónak, mozinak
fölhasználását, a tanárok, tanítók gyakori nemzetközi konferenciáját stb.
A Pedagógiai Gyűjteményben sok új és régi gondolat folyik össze,
teljesen új azonban az eddig lazán összefüggő pedagógiai törekvések
és problémák nagy koncepciójú összefogása s egy, az egész emberiséget
magába foglaló politikai eszme szolgálatába állítása. — Mindazok, akik
a béke őszinte barátai, s hisznek abban, hogy a jelen és jövö problé
máit nem a háború, hanem egyedül az emberiség gondolkodásának bár
lassú, de állandó nemesedése s a nemzetek kölcsönös megértésen
nyugvó együttműködése képes igazán megoldani, őszinte rokonszenvvel
kísérik a Népszövetség pedagógiai munkásságát. Azonban éppen ezek
nek .kötelessége hangsúlyozni, hogy e törekvések megvalósítására vajmi
kevés remény van addig, amíg az a béke, amelynek legfőbb őre éppen
a Népszövetség, nem az igazságon, hanem az erőszakon nyugszik, s
amíg a Népszövetség működése nem a nemzetek annyit hangoztatott
egyenjogúságára, hanem a nemzetközi politika hatalmi tényezőinek olyan
üzletszerű kompromisszumaira van alapítva, amelyben a gyengébb rend
szerint a rövidebbet húzza.
G. S.
A Pädagogische Rundschau 1930-as évfolyamának hat első
számából emeljük ki a fontosabb cikkeket az alábbiakban.
Varázsveszö címen a nálunk is ismeretes Friedländer Manasse
esetével foglalkozik a szerkesztő. Az elégtelenség érzetének ártalmas
túltengését állapítja meg a gyilkosban s mindjárt levonja pedagógiai
következményét, hogy óvakodjunk a gyermekek e veszedelmes érzését
növelni. Mutassunk rá ugyan hibáira, de még nagyobb szorgalommal
és buzgalommal emeljük ki jó tulajdonságait. Ennek helyes megérzésére
kell a pedagógusnak álllandóan kezében tartani a varázsveszőt.
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Süketnémák gondozásáról dr. Khöler ír, megállapítja, hogy a
süketnémák az egyszerű némákkal szemben hátrányban vannak, mert
míg a némák hallás útján némi képzeteket tudnak szerezni, addig a
süketnémák erre nem képesek. Az ókorban nem is törődtek velük.
Még Augusztinus szerint sem lehettek keresztyének, mert a hit a pré
dikáció hallásából ered. A 16. században egy benedekrendi barát,
Ponce de Leon kísérletezett a süketnémákkal, írni tanította őket. Mun
káját eredmény kisérte. Kísérlete Spanyolországból átterjedt Angliába,
Svájcba és Hollandiába. Rendszeres gondozásra példát először 1760-ban
találunk. Voltak kísérletek, melyek a jelbeszéd útján próbálták a süket
némákat „megszólaltatni“, Németországban pedig az egyes hangok ki
ejtésével járó száj és gégefő mozdulatok elsajátításával kísérleteztek. Ez
utóbbi annyira bevált, hogy ma is ezt a módszert követik. Kitartó
munkával egyes tárgyakat, mint pl. a vallás, Írás, olvasás, számolás,
földrajz és természetrajzot elsajátíthatják, meglepő kézügyességre tesz
nek szert s így a társadalomnak hasznos tagjaivá válnak. Ma már
minden európai államban van ilyen intézet. Németországban pl. 7000
tanítvány és 800 tanerő van kimutatva. Ez a betegség hegyes vidéken
gyakoribb, mint síkságon, férfiak között is gyakoribb, mint a nők között.
Gyermekszervezetek Szovjetoroszországban. Dr. A. Litschitz. A
gyermek társaséletre való vágyát, mely nagy nevelő tényező, ügyesen
használják ki Oroszországban, ahol egyesületeket létesítenek, melyek
ben kedvük és hajlamuk szerint szabadon vehetnek részt a gyermekek.
Körülbelül 150-féle ilyen gyermek egyesület van Szovjetoroszországban.
Gyermek-körnek nevezik ezeket. Egy körben 10—20 gyermek vehet
részt 9—15 éves korhatár között. Egy kör a következőképpen jön létre :
több olyan gyermekcsoport (egy csoport 2 —4 ember), mely közös célt
tűz ki maga elé, egyesül a kitűzött munka elérésére, a munkát meg
osztják, a szükséges eszközöket részint maguk állítják elő, részint be
szerzik. A munka folyamán — amely pedagógus vagy más szakképzett
ember vezetése mellett történik — rendeznek előadást, a kitűzött cél
elérése után pedig kiállítást. Csak Moszkvában 16 féle különböző kör
van 4000 taggal. Ilyen körök foglalkoznak: politikai, vallásellenes, fizi
kai, kultúrális, drámai, művészi, kémiai, rádiós stb. kérdésekkel. Kü
lönösen az ifjú teknikusok és az ifjú naturálisták köre elterjedt. Ezek
bőséges segítséget is kapnak s foglalkoznak állatok kísérleti célokból
való nevelésével, föld- és kertmunkát végeznek, madarak hasznát, ká
rát tanulmányozzák, ártalmas rovarok irtásának módját kutatják. Tula
kormányzóságban ilyen naturalista körök úgyszólván teljesen kiirtották a
maláriás szúnyogokat.
A másik elterjedt körtípus az ifjú teknikusok köre. Ezek teknikailag disponált ifjak kezdeményezésére alakultak. Rendszerint három
irányban foglalkoznak: elektroteknikai, mechanikai és kémiai irányban.
Ezek az ifjak elkéregetík a gyárak kiselejtezett eszközeit, azokat meg
javítják és azzal dolgoznak maguk tovább. Szakemberek előadásokat tar
tanak nekik, aminek következtében nagy lépésekkel haladnak előre a
teknikai ismeretek terén.
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Falusi iskolák mellett falusi körök vannak, melyeket nemcsak if
jak, de felnőttek is látogatnak. A falusi körök kétfélék, ú. m. háztartási
és iskolába járást megelőző kör. Ez utóbbinak célja az, hogy a gyer
meknevelés gondját már az iskolábaadás előtt megosszák a szülőkkel.
A tömegek megnyerése a nevelési munka számára a szovjetpedagógia
fő principiuma, ez által akarják elérni gyors iramban a kulturális nívó
emelkedését.
A tanulásról. Schulz, Königsberg. Sokan azt gondolják, hogy ad
dig kell tanulni megszakítás nélkül, mig csak el nem érjük a célt. Ez
tévedés, mert ha pl. verstanulás közben arra jön rá a tanuló, hogy húsz
szor is elolvasott egy verset és nem tudta hiba nélkül elmondani, ak
kor meglepődött, ha félre tette és másnap elővéve tanulnivalóját, néhányszori ismétlés után, meglepően sikerült célját elérni. Még nagyobb
eredményt érhetünk el, ha két naponként vesszük elő ismétlésül a meg
tanulni valót. Ebben nemcsak az idegrostok és az idegpályák egy bi
zonyos kimerülése szerepel. A gyakorlás során asszociációs sorozatok
keletkeznek, ú. n. főasszociációk. Minden föasszociáció mellé mellék
asszociációk tapadnak, melyek a főasszociációnak útját állják. A pihenés
során a mellékasszociációk eltűnnek s ismétlés alkalmával mindinkább
csak a főasszociációk jönnek elő. így érthető, hogy a reprodukálás el
osztása mennyire fontos a megtartás érdekében. Ez indokolja azt, hogy
mikor tanulunk, ne akarjunk mindent egyszeri tanulással elvégezni, ha
nem vegyük elő később is ismétlésül. Másik kérdés az is, hogy ho
gyan tanuljunk? Bár logikus, de fontosságánál fogva mégis hangsúlyo
zandó követelmény, hogy figyelemmel. Van eset rá, hogy mechanikusan
kell tanulni, de ez megerőlteti a figyelmet s ha a figyelem ellanyhul, a
munka eredménytelen lesz. Ebből következik, hogy az elemi iskolában
de a középiskola alsó tagozataiban, is lehető legtöbbet már az iskolában,
el kell végeztetni a növendékekkel. Nem lényegtelen kérdés a tempó
kérdése sem. E szerint legjobb először lassan olvasgatni, hogy az aszszociációra kellő idő maradjon, később azonban, amilyen gyorsan csak
lehet, kell átfutni az anyagot. Ismeretes a tanulótípus három fajtája is.
Ezekkel úgy vagyunk, hogy bár egyoldalúságra nevelni nem jó növen
dékeinket, de az ilyen fajta adottságaikkal is számolni kell. Ha valaki
a hangosan tanulást szokta meg, ügyeljünk arra, hogy túlhangossá ne
fajuljon az ilyen tanulási mód, mert az fáraszt. A különböző típusok
nak meg van a különböző következménye is: aki fülével tanul az
rendesen gyorsan jegyez meg valamit, de gyorsan el is felejti, a szem
mel való tanulás több időt igényel, de jobban megrögzíti az eredményt.
A tanulás methodusára vonatkozólag is eltérőek a vélemények. A tu
dat végessége és gyakran az az önkéntelen gondolat, hogy gyorsan ér
jünk el eredményt, felapróztatja a tanulóval a leckét, hogy gyorsabban
érjen el eredményt. Pedig az ilyen munka eredménye nagyon gyászos.
A legnevesebb pedagógusok mind amellett törnek lándzsái, hogy az
egészben való tanulás az eredményesebb. De ha ez a methodus a jobb,
mit csináljunk a hosszabb szöveggel? Itt sem kell felhagyni az elvvel,
alkalmas helyen álljunk meg egy pár pillanatra, de aztán folytassuk kis
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pihenő után munkánkat tovább is olyan mederben és irányban, ahogyan
megkezdettük. Ha a szövegnek vannak nehezebb, fontosabb részei, vegyükki azokat s vegyük át külön, de aztán helyezzük el ismét a többi közé
és úgy gyakoroljuk be. Wund erre a methodusra vonatkozólag azt is
megállapítja, hogy fárasztó és a figyelmet megfeszíti, de éppen a figye
lem megfeszítése jelenti a nagyobb eredményt is. Ez a figyelemmeg
feszítés sokszor kedvét szegheti a gyermeknek, éppen ezért igyekez
zünk úgy rávezetni a növendékeket, hogy a kisebb egységeket egész
ben, a nagyobbakat pedig részekre osztva tanulja, az utóbbit azonban
minél ritkábban. Ha részekre osztunk arra is ügyeljünk, hogy értelmes
egészekre osszuk a tanulni valót, pl. ha két strófának együtt van ér
telme, úgy kell tanulni. Ilyen szempontból azonban már mindenkinek
magának kell kísérleteznie.
A tanító vsychológiájáról, mint új kutatási területről, dr. Würtenberg ír. Hibáztatva, hogy sokan ez új területre indulva már kezdetben
abba a hibába esnek, hogy az ifjúság pszichológiájának útjain akarnak
elindulni, pl. itt akár írásbeli, akár szóbeli kérdezősködésnek nincs
helye, mert az kétes eredményekre vezetne. Cikkíró Sprangernek nagyértékű munkásságát különösen elismeri, de helytelenítené, ha az ifjúsági
lélektan kutatásainak bevált módszerével próbálkoznék hozzányúlni a
tanítói lélektan kérdéséhez.
Kretschmannak a tárgyak összefügésben való tanításáról elragad
tatással ír egy nem tanító szemlélője. Ha pl. Bielefeld-ről tanulnak nem
elégszenek meg azzal, hogy csak egyszerűen megemlítik, hogy vászon
szövéséről híres, hanem azonnal letárgyalják a vászonszövést is. Azzal
sem elégszenek meg, hogy pl. Friedrichshafen a Bodení-tó partján
fekszik, hanem letárgyalták a Zeppelin-t magát is, a már eddigi telje
sítményét, előállításának módját és a léghajózás jelentőségét. A fali
szekrényekben Kretschmann iskolájában apró dobozok állanak, mind
egyikben négyögletű papírtáblácskák, melyeken nevek állanak. A tanító
elővesz egy dobozt és kivesz belőle egy táblácskát, felolvassa a rajta
levő címszót és kapja az ügyes feleleteket. A kérdések kibővítésében
és szakok szerint való csoportosításában részt vesznek maguk a tanulók
is s így a munka nem lesz sablonos, az eredmény pedig meglepő.
Á pedagógiai akadémiák felállításáról dr. Münch akadémiai igaz
gató értekezik. Németországban a birodalmi alkotmány megváltoztatá
sával jelentős pedagógiai változtatásokat is léptettek életbe. 1925. jú
nius 30-al az addigi pedagógiai szemináriumokat megszüntették. Ter
mészetesen gondoskodni kellett helyettük a kor szellemének megfelelő
tanítóképzésről. így születtek meg Németországban az egyetemi nívójú
pedagógiai akadémiák. Mivel az akadémiák tanideje 2 esztendő, 5
szemeszterre osztva, nagyon fontos, hogy megfelelő erőket állítsanak az
ilyen akadémiák élére, akik a nagy célt sohasem tévesztik el szemük
elől. Azt az étdekes ellentétet, hogy az akadémikus, aki esetleg nem
is ismeri a falut, mert városban született és tanult s mégis egy falu
vezetője lesz, úgy igyekeznek áthidalni, hogy a növendékek hetenként
falut látogatnak. Az akadémiai gyakorló iskolákat a falun jelölik ki, ma
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a rádió és autó világában ez nem jelent nagyobb nehézséget. Még prob
léma, hogy ezek az akadémiák önállók legyenek-e, vagy pedig vala
mely egyetem részét képezzék. Az is elintézetlen dolog, hogy vallásilag
miként rendezkedjék be az akadémia. A hivatalos felfogás a szimultán
akadémiák mellett döntött, de cikkíró szerint míg felekezeti iskolák
vannak, addig felekezeti akadémiákra is szükség van.
A neveléstudományi munkák organizálásáról Walter Melchior ír.
Braunschweigban 1930. február 2-án a műegyetem mellett egy olyan
organizáló intézményt állítottak fel, mely hivatva van a különböző kutató
munkákat organizálni, az összes pedagógiai munkásokat közös munkára
serkenteni. Ügyszólván minden európai állam, de még sok amerikai,
sőt ázsiai is képviselteti magát ebben az intézetben. De nemcsak nem
zeti, hanem szakképviselet is van ezen az akadémián. Ilyen problémák
fejtését tűzik ki céljukul, mint pl. azt, hogy milyen hatással van
kiima, talaj, gazdasági forma és szociális rétegződés egy bizonyos terü
let lakosságának intelligenciájára. Ezt orvosok, pedagógusok, psychológusok és szociológusok közös munkával igyekeznek megállapítani. Ha
ezt mindenfelé keresztül vitték, akkor egy pedagógiai térképet készí
tenének a megvizsgált nagyobb területről. Az érdekes intézetet a
braunschweigi állami alapítványból tartják fenn.
Történelem óra a munkaiskolában egy munkaiskolái történelemórát mutat be, gyorsírási feljegyzések alapján. Tárgy hazai művelődés
történelem : miként térítette meg Gallus hittérítő a pogány germánokat
Stcinachvölgyben. A tárgyalás módjában a régebbi eljárástól csak az
az elütő, hogy a tanító elmesélése alatt szabad bármikor kérdést tenni
a tanulóknak a tanítóhoz, de az a feltűnő, hogy választ nagyon sok
kérdésre nem kapnak a tanítványok.
•
(Szeghalom)
Pásztor József.

Megjegyzések.1
1. A soproni teol. konferencia egyik előadásához (Az erkölcsi
élet válságáról) hozzászólván K a p i Béla ev. püspök, egyebek között a
következőket mondotta: „Magas közéleti szereplők becsületes ember
számba mennek akkor is, ha mindenki tudja róluk, hogy a komoly
erkölcs szempontjai szerint nem sorolhatók a becsületes emberek közé.“
E súlyos és megdöbbentő szavakat kétfélekép lehet értelmezni.
Lehet, hogy a püspök úr e kitétellel csak általánosságban akarta jel
lemezni korunk laza és könnyed erkölcsi értékelését, de lehet az is,
hogy a püspök úr konkrét személyekre célzott. Ez esetben kötelessége
volna ezeket megnevezni, különösen, ha az egyh ázi közéletre célzott,
hol igazán csakis kipróbált etikai személyiségeknek kellene vezető
tényezőknek lenni!
Sz. Ö.
2. A nyári szünetei újra meghosszabbították! Kornis Gy. v.
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államtitkárnak a meghosszabbítás ellen három évvel ezelőtt felhozott
hatalmas érvei tehát feledésbe merültek! Hiába cáfolta meg a meg
hosszabbítás mellett felhozott gazdasági, egészségügyi és művelődéspolitikai érveket! Hiába fejezte be előadását e szavakkal: „hogy ez
a törekvés egyenesen káros a magyar ifjúság és ezzel a magyar kul
túra és nemzet jövője ellen“. . . De érdekes volna pontos statisztikát
készíteni arról, hogy de facto hány iskolás gyermek nyaral a Ba
latonon ? . . .
Sz. Ö.
3. Diákok, m int könyvkiadók. Vajthó László iskolát csinált.
A Berzsenyi Dániel gimnázium VIII. o. növendékeivel kiadatta előbb
Bessenyei Hunyadiját, majd Tarimenesét, azután A törvények útja s
Tudós társaság c. kiadatlan műveit. Majd Péterfy Jenő kritikai cikkeit
gyűjtötte össze s adatta ki velük. Példáját követi más iskola is. A
budapesti piarista-gimnázium növendékei Perényi József vezetésével a
Vajthó Magyar régiségek és ritkaságok c. vállalatában Jous c. iskola
drámát adták ki, a nyíregyházi evang. gimnázium Bessenyei Önképző
köre Bessenyei kisebb költeményeit adta ki összegyűjtve. Van olyan
iskola is, amelyiknek növendékei bizonyos ünnepi alkalomra írt dolgo
zataikat adták ki (pl. a szegedi leányok a Bethlen-ünnepély alkal
mával s a sárospatakiak a 400 éves jubileum alkalmával). Amilyen
örvendetes dolog ez, ép annyira körültekintést igényel, különösen, mi
vel már intézményessé válik. Szerintünk leghelyesebb volna az, hogy
az egyes iskolák növendékei az intézetükben őrzött kiadatlan, kézirat
ban heverő művek közül adjanak ki valamit. (így adta ki a csurgói
gimnázium értesítője évekkel ezelőtt intézeti levéltárának több becses
darabját.) A legtöbb iskola őriz ilyen ereklyét. Más kívánt munkák újra
való kiadásáról csak másodsorban kell gondoskodni, akkor is az irodalomtörténetileg becsesebb dolgot kell előnyben részesíteni. Gulyás József.

Egyházi és iskolai hírek.I
Bécser János,

Láng Ella,

a zilahi Wesselényi-kollégium tanára, április 26-én, élete
66 . évében elhunyt.
a budapesti evangélikus leánykollégium internátusénak nevelőnője, 61 éves korában, hosszú szenvedés után meghalt.

a debreceni Tisza István Tudományegyetem díszdoktora
| Dr. Pápay József
I________'______ _! a magyar és finn-ugor összehasonlító nyelvészet ny r.
tanéra, a magyar tudományos élet egyik legnagyobb értéke, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, nyelvtudományi bizottságának rendes tagja, a helsinhii Finn
ugor Társaság levelező tagja, a Tisza István Tudományos Társaság, a Magyar
Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság és a debreceni CsokonaiKör választmányi tagja, f. év június 9-én váratlanul elhúnyt.
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Nagyigmóndon született 1873-ban. A pápai ős-kollégium neveltjeként került a
budapesti egyetemre, ahol korán feltűnt nagy nyelvészeti tudásával. Részt vett a
híres Zichy-expedicióban. Hazatérte után az Akadémia könyvtártisztje, 1908-ban
a debreceni főiskolán a magyar és finn-ugor összehasonlító nyelvészet tanára, majd
1914-től az egyetemek e tanszék első professzora lett.
Ifjú lelkesedéssel kitűzött célja, életének álma a tragikus sorsú nagy magyar
kutató és nyelvész, Reguly Antal feldolgozatlan osztják népköltési anyagának meg
fejtése volt. Ezzel a céllal vett részt gr. Zichy Jenő észak-ázsiai expedíciójában.
Majd egy éven át önállóan végzett néprajzi és nyelvészeti kutatásokat a szegény
északi testvérnép, az osztjákok között. Még hallotta öreg dalnokoktól az osztják népköltészet hősi dalait és hazajötte után egész élete kemény, pihenés nélküli munká
jában sikerült is elérnie célját, megvalósítani álm át: Reguly nagyértékű hagyatékát
megfejtette, feldolgozta és saját becses gyűjtésével gazdagította. Életének nagy műve
osztják szótárral és nyelvtannal együtt sajtó alá készen maradt hátra, mint nagy
ajándék forrón szeretett nemzetének. Megjelent munkáiban tanulmányútján szerzett
tudományos tapasztalatait tette közzé. Osztják népköltési gyűjteménye (magyar és
nemet nyelven) 1905-ben az Akadémia Marcibényi-diját szerezte meg számára.
1910-ben a Finn-ugor Társaság tagjává választotta és tudományos tekintélye egyre
növekedett a külföldön is. A nagy finn nyelvtudósokhoz, köztük a nálunk is járt
Selälä -hez belső barátság fűzte. A magyarral rokon nyelvek összefüggésének kér
désével foglalkozik két legutóbb megjelent munkája : A magyar nyelvhasonlítás tör
ténete és A rokon népek és nyelvek. (Bp. 1922.)
Bár a magyar tudományos világban előkelő helyet foglalt el, tudományos
kutatásainak megbecsülhetetlen értéke még inkább közismertté válik mintegy 10
kötetre menő kéziratos munkájának kiadósa után. Ha ő fel nem dolgozza Reguly
es saját gyűjtésének hatalmas népköltési anyagát, akkor ez a nagy érték a nép
énekesek kihalásával örökre veszendőbe ment volna. Nem lehet szebb feladata a
magyar tudományosságnak, amely Pápay Józsefet mindig nagyra becsülte, mint az
ő nagyértékű munkájának mielőbbi kiadása és az egész tudományos világ köz
kincsévé tevése.
P. Z.
Pünkösd első napján nemcsak Debreczeni Ferencet,
a magyar cserkészet egyik apostolát szólította el
közülünk a halál, hanem dr. Ferenczy Gyulát is, a régi kollégiumi élet tipikus
diákját, majd tanárát, aki sok nagy jeles professzorával azonos életpályát futott meg.
Lelkészi családból származott, diákéveiben egyik vezetője volt az ifjúsági mozgal
maknak, különösen a tűzoltó egyesületben tevékenykedett erősen, egyike lévén az
utolsó n a g y botosok- nak. Ö maga is teológiát végzett, utána református főúri csalód
nál nevelősködött, majd éveken ót a szatmármegyei Krassó községben volt gyakorló
lelkész. 1896-ban Géresi Kálmánnak tankerületi főigazgatóvá történi kinevezése a 1kalmával választatott meg a debreceni kollégium akadémiájára történettanárnak,
majd az egyetem szervezésekor — amelynek előkészítésében igen buzgó és tevé
keny részt vett — a gyakorlati teológia tanóra lett. 1921-ben nyugdíjba vonulván,
újra visszatért eredeti eszményéhez, s a nagyon népes, előkelő, nagy intelligenciájú
és egyszerűbb családok által lakott Homokkertnek a lelki gondozását vette ót.
Hátalmas tehetsége, széleskörű tudása s a szenvedésekben megtisztult lélek ereje
Dr. Ferenczy Gyula.
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maradandó értékű munkát végzett itt. Miután a nemes harcot megharcolta, bizton
tudjuk, hogy eltétetett neki az életnek koronája.

*

Dr. Ferenczy Gyula (1861 —1931). A debreceni kollégium bölcsészeti szakán,

majd a tudományegyetemen a történelem tanára. Rendkívül széles olvasottságú
tudós, az egyház és felsőbb iskolaügy buzgó munkása. Régi típusú debreceni diók,
tűzoltó nagybotos, majd mint publicus praeceptor gimn. segédtanár. Búvárkodott az
ókori keleti történelemben. Sokáig szerkesztette a Debreceni Prot. Lapot. Lelkesen
agitált a debreceni református egyetem létrehozásán tollal, előadásokkal, hangversenykörutakkal. Majd kellő távlat elérkeztével talán az egyetem is jobban fogja méltá
nyolni. Szilaj szabadságszeretete és ötletes előadása miatt rajongásig szeretett tanéra
voít a diákságnak, kedvelt „Gyula bácsija“ a nála lakó és mellette csoportosuló
ifjabb tanórnemzedéknek.
Sz. B
Fiatal életének delén, munkás tettereje teljességé
ben, egy egész emberi életre szóló alkotásának, a
tiszántúli cserkészmozgalomnak 10 éves jubileumi ünnepélyén tragikus körülmények
között húnyt el 39 éves korában, 12 évi tanári működés után a debreceni refor
mátus gimnázium mélységes gyászára.
Arany János városából, Nagyszalontáról jött és tőle tanulta az eszmények
tiszteletét. Nemcsak álmodta, nemcsak hirdette lelke nemes ideáljait, hanem bennük
és értük élt és halt. Boldog ember az, aki saját léte fenntartásán felül a közös
ségért is igazén áldozni tud. Boldog ember volt Debreczeni Ferenc, mert telekézzel
szórta lelke gazdag kincseit — messze kötelessége hű teljesítésén túl — környeze
tére, elsősorban tanítványaira, cserkészeire. Élete legnagyobb műve a debreceni
gimnázium cserkészcsapatának megalapítása és a tiszántúli cserkészmozgalom meg
szervezése. Mennyi ellenállással kellett megküzdenie, mennyi nehézséget legyőznie :
legjobban tudják munkájának osztályos társai, a cserkésztanórok. De küzdelmeinek
sikereiben mindannyian gyönyörködhetünk, akik a magyar nevelés munkásai va
gyunk. Építő munkája belső értékeit csak azok látják, akik a cserkészet életét köz
vetlenül ismerik, de látható nagy eredményei azok a táborozások, amelyekkel a
magyar cserkészfiúk csoportjait vitte külföldre. Nemcsak egész sereg középiskolás
diákkal ismertette így meg a messze északi országokat, hanem az észt és finn ál
lamokkal létesített állandó kapcsolat révén több magyar cserkészt egyenként is ki
juttatott hosszabb időre. Fáradhatatlanul, teljes odaadással végezte munkáját, melyért
anyagiakban is jelentős áldozatokat hozott. Ebben az intézményben látta a kivezető
utat korunk szerencsétlen lelki válságából. Egész élete munkásságát adta érte, ön
zetlen lelkesedés hevítette, ezért tudta csodás virágzásra emelni a cserkészetet.
Ez a folyton növekvő elfoglaltsága nem akadályozta abban, hogy iskolájának
mintaképül álló derék tanára legyen. Buzgón képezte magát szaktárgyaiban és a
pedagógiában egyaránt. Régi, lelkes nevelők eszményi életfelfogásával a modern
pedagógus módszerességét párosította. Példaadással, egyéniségének varázsával fe
gyelmezett. Osztályában katonás rendet tartott. Tanítása nem saját tudásának muto
gatása volt, hanem a tanulók tökéletes öntevékenysége, amelyet azonban észrevét
lenül mégis ő maga irányított és vezetett a kitűzött s mindig pontosan elért cél felé.
Tanítási óráit nem didaktikai bűvészkedés, hanem természetes egyszerűség, rend,
villógossóg jellemezte. Foglalkoztatta diákjait megterhelés nélkül, tanította őket
tudóskodós nélkül, erkölcsi nemességre vezette őket, beléjük oltotta saját lelke tiszta
D ebreczeni Ferenc.

PRO TESTÁN S TANÜ G YI SZEMLE

251

eszményeit erőszakolás nélkül. Az ifjúság életét minden vonatkozásában szeretettel
figyelte. Nevéhez fűződik a Vili. osztály elbúcsúzésának, exitusának mai rendje.
Emlékét hirdeti a tanári könyvtár pedagógiai részének modern művekkel való gaz
dagítása. Külföldi útjának tapasztalatait értékes tanulmányban igyekezett a magyar
tanárság közkincsévé tenni. (Az Orsz. Ref. Tanáregyesület 1929 - 30. évkönyvében.)
Mély gondolatokban gazdag értekezése bemutatja a világnézetek harcát a peda
gógia területén és az egészséges fejlődés útját az ifjúsági mozgalom, a cserkészet
lehetőségeiben látja. Munkás, gazdag élete Isten áldása, korai halála sok szép
terv elvesztése.
Életfelfogásét legjobban maga jellemezte azokkal a szavakkal, melyeket ha
lála napján a hősi halottak szobrának megkoszorúzásakor akart elm ondani: „Az
élet akkor szép, ha másokért éljük, a halál is akkor szép, ha másokért halunk meg.“
Ez volt az ő eszm énye: az önzetlen élet. az áldozat; ezt hagyta örökül reánk,
tanárokra, és diákjaira, cserkészfiaira, akik mindnyájan hűséggel őrizzük emlékét.
Ahol önzetlen, áldozatos magyar nevelőmunka folyik, ott a Debreczeni Ferenc lelke
él és működik tovább.
P . Z.
Borsos Károly, lapunk főszerkesztője, megbízatásáról május hó 31-én le
mondott, s nem vállalkozott a júniusi szám megszerkesztésére sem. Ezért az elnök
ség ref. részről a lap szerkesztésével azonnali hatállyal dr. Soós Béla debreceni
tanítónőképzőintézeti tanárt bízta meg, akihez a jövőben minden, a szerkesztésre
vonatkozó irat küldendő. (Debrecen, Dóczi-intézet.)
Uj gimnáziumi igazgató. Borsos Kérolynak kerületi középiskolai felügyelővé
történt kinevezése folytán a mezőtúri ref. gimnázium tanári kara, igazgatótanácsa és a
ref. egyháztanécs egyhangúlag dr. Mezey Sándort választotta meg. őszintén gratulálunk 1
Első országos bölcsészértekezlet Debrecenben. A debreceni Tisza István
tudományegyetem bölcsészethallgatóinak és tanárjelöltjeinek kezdésére a 4 egyetem
leendő tanárnemzedéke május 4 és 5-én Debrecenben értekezletet tartott, mely
nek célja volt, hogy minél jobban megismerjék egymást és egyúttal megbeszéljék
a legégetőbb problémákat; így különösen az új tanári nemzedék elhelyezkedésének
a kérdését.
Felhívjuk az érdekeltek figyelm ét arra, hogy az evangélikus tanárok nevelési
alapjából kiosztandó stipendiumokért a tanárszülők, ill. tanárárvák az intézetek igaz
gatói útján, az adatoknak igazgatói igazolásával, kérvényeiket június 10-ig az elnök cí
mére (Szigethy Lajos, Budapest, L, Zsámbóki-út 15) küldjék be. A z elnökség stipen
diumot csak annak folyásit, kinek iskolája szeptemberig a kétféle járulékkal (160 t 40)
az 1930—31 évre nincs hátralékban.
Báró Radvánszky Albert, a magyar egyetemes egyház felügyelője, Berlinben
Kuthy D főtitkár kíséretében visszaadta a németországi evang. egyházi főtanács és
a német evang. egyházi bizottság elnökének, dr. Kapler Hermannak 1929. évi látoga
tását. Az egyetemes felügyelőt Hindenburg birodalmi elnök, Brüning kancellár és
Curtius külügyminiszter is fogadta.
A „Magyar Tanítók Évkönyve 1930 —31. tanévre“, melyet Bene Lajos és
Berwaldszky Kálmán olyan nagy hozzáértéssel szerkesztettek, hogy az egész tanítói

kar osztatlan tetszését érdemelték ki és az 1931—32. évre is összeállítják. A párat
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lan sikerű évkönyv, mely tartalmával, kiállításával és olcsóságával mindenkit meg
lepett, hasonló kiállításban és terjedelemben jelenik meg. A folyó tanévben nyújtott
ismereteket kibővíti új anyaggal, de olyan ismereteket közöl a jövőben is, amire a
tanítói karnak szüksége van, amit felhasználhat, hogy megkönnyítse a munkálkodást
a nevelés és az adminisztráció terén. Hogy lehető teljes munkát adjon, arra kéri a
tanítói kar minden egyes tagját, hogy egy levelezőlapon közöljék velük, hogy az
1931—32. tanévi Évkönyvbe milyen közleményeket tartanának legszükségesebbnek
közölni, ami az 1930—31. tanévben nincs meg. Minden észrevételt, tanácsot és
figyelmeztetést hálás köszönettel fogadnak a szerkesztők. Kérik ezek elküldését Bene
Lajos kir. segédlanfeliigyelő címére: Budapest, VII., Kövér Lajos utca 8 I. em.
A tanítóképzőintézeti tanárok országos egyesülete május 13-án Győrött
tartotta évi rendes közgyűlését. A megnyitó után Barcsai Károly, az OET tagja és
lapunk munkatársa tartott értékes előadást a magyar tanítóképzés módszereinek
fejlődéséről.
Megalakult a Protestáns Irodalmi Társaság hittudományi szakosztálya.

A szakosztály elnökévé Pröhle K. soproni egyet, tanárt, titkárává pedig Vass V.
enyingi ref. lelkészt választották meg.
A debreceni nyári egyetem ez évben is működni fog, mégpedig július 27től augusztus 19-ig. A „Nyári Egyetem“ szervezője Hankiss János dr. debreceni
egyetemi tanár.
Az Evangélikus Tanáregyesület pénztárába 1931. február 25-től május 20-ig
a következő összegek érkeztek :
Tagdíj 1930-ra : Dr. Deák János, dr. Hittrich Ödön, dr. Kiss Jenő, dr. Payr
Sándor, dr. Proliié Károly, dr. Viczién Dezső (egyenként 4 pengő); aszódi leány
nevelő 8 tag után 32'—, nyíregyházi gimnázium 9 tag után 36'— ; 1931-re: Koller
István, dr. Losonczi Zoltán, dr. Viczién Dezső (egyenként 4 pengő) ; soproni tanító
képző 8 tag után 32 — ; nyíregyházi leénygimn. 14 tag után 56'— ; vallástanári szak
osztály pótlólag 6 pengő.
Tanulók utáni járulékok az 1930—31. tanévre: Aszódi reélgimn. 129'60,
aszódi leánynevelő 64'—, budapesti gimn. 200'—, budapesti leánykollégium 160'—,
nyíregyházi gimn. 160'—, soproni líceum 116'—, szarvasi tanítónőképző 73'20
pengő.
Dr Losonczi Z. pénztáros.
Már havi 3 pengőért megrendelheti a Bibliai kommentár újszövetségi részét,
melynek előjegyzési ára fűzve 24, vászonkötésben 26, fél bőrkötésben 27, és egész
bőrkötésben 29 pengő. E Czeglédy Sándor tollából megjelenő „Az Újszövetség ma
gyarázata“ álljon ott minden lelkész, ígehirdető, tanár, tanító, ifjúsági munkás,
bibliakörvezető, vasárnapi iskolai tanító és bibliaolvasó könyvespolcán ! A 3 pengős
havi részlet 1931. évi szeptember hó 1-től fizetendő. Megrendelés küldendő : Bethlen
Gábor Irodai és Nyomdai R.-t. Budapest, IX., Kálvin-tér 8 . Tel.: 850—53.
Május 21—24-én ülésezett Budapesten az első nemzetközi irodalomtörténeti
kongresszus. Az előadók között voltak Thienemann T. pécsi és Hankiss J. debreceni
egyet, professzorok.
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A középiskolai dalosverseny első diját a Faragó József vezetésével működő
budapesti Lónyay-utcai ref. gimnázium énekkara nyerte meg.
Nem középiskolás, hanem főiskolás diákinternátust nyit a Soli Deo Gloria
Szövetség. Eredeti tervétől eltérően egyelőre főiskolások száméra rendezi be helyi

ségeit, s a lakók létszámét minimumra leszállítva egészen kényelmes otthont nyújt
főiskolás diákok számára. Egy hónapra fizetendő díj 22 pengő (lakás, világítás).
Jelentkezésnél lefizetendő az első 22 pengő, beköltözésnél ismét 22 pengő, továbbiak
havonként elsején fizetendők. Tekintve, hogy a felvétel 10 hónapra szól, ilyenformán
az utolsó hónapra eső részlet elmarad. A felvételnél elsősorban azok jönnek szá
mításba, akiket a Soli Deo Gloria Szövetség tagjai közül valaki ajánl, vagy egyéb
megbízható ajánlattal rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a felvételnél csak korlátolt
számban vehetjük figyelembe a jelentkezéseket, a lakásra igényt tartóknak tanácsos
minél előbb beküldeni jelentkezésüket, a SDG Központ címére, mely augusztus 1-ig
IX., Lónyai-utca 7. II. 28 ; augusztus 1-től Múzeum-körűt 37. II.
Pályázat. Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatósága
pályázatot hirdet a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából az 1931—32. tanév
ben kiosztandó ösztöndíjakra.
Az ösztöndíjra való felvétel feltételei a Protestáns Tanügyi Szemle 1930. ok
tóberi számában a 88—90. lapon olvasható szabályzatban vannak közölve.
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 1931. szeptember 20.
Az 1930. 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.
1931. június 17.
A z Orsz. Ref. Tanáregyesület elnöksége.
Pályázati hirdetmény. A szeghalmi ref. Péter András reálgimnázium Diák
otthona pályázatot hirdet egy nyelvi szakos és egy matematikai szakos felügyelőtanéri
állásra. A nyelvi szakosok közül is előnyben részesül angol nyelvi képesítésű tanár
vagy tanárjelölt, aki az 1. o. párhuzamosítása esetén helyettes tanári, később —
sikeres működés esetén — rendes tanári állásra számíthat a reálgimnáziumban.
Fizetés a Diákotthontól teljes ellátás és havi 100—100 pengő, mely a korrepetálandók számával emelkedhetik.
Kötelesség a diákotthoni növendékek tanulmányi előmenetelét mindenben
elősegíteni, váltakozva másodnaponként soros felügyeletet tartani és 8 —10 kijelölt
tanulót korrepetálni.
Érdeklődők a Diákotthon vezetőségéhez címzett kérvényeiketjúl. 15-ig küldjék be.
Szeghalom, 1931. június 6 .
Pásztor József

Nagy Miklós

a Diákotthon vezetőtanára.

reálgimnáziumi igazgató.

Új könyvek.
R évész Im re : A reformáció. Magyar Szemle kincsestára. 1931.
G ulyás J ó zse f: Emlékek és emlékezések. Sárospatak. 1931.
P a yr S án dor: Gyurátz Ferenc életrajza. Sopron. 1931. Kiadja a Du
nántúli Evang. Egyházkerületi Lelkészegyesület. Ára 6 pengő 50fillér.
B essen yei G yörgy kisebb költeményei. Kiadta a nyíregyházi evang.
Kossuth-reálgimnázium önképzőköre. Nyíregyháza. 1931.
D ebreceni Ferenc: A világnézet szerepe az új pedagógiai törekvé
sekben. Debrecen. 1931.
Illyés E n d re: A magyar ref. földművelő nép lelki élete, különös te
kintettel vallásos világára. Szeged. 1931. Ára 2 pengő 90 fillér.
Szelén yi Ö dön: A filozófiai pedagógia magyar úttörői. Sopron. 1931.
Losonczi Z oltán: A magyar nyelv a 14. század közepétől a 16.
század végéig. (Nyelvtudományi értekezések 2. sz.) Budapest. 1931.
Tóth E n dre: Tiszteletes tudós prédikátorok. Pápa. 1931,

Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“
könyvesboltban Budapest, IV., Múzeum-kőrút 21.
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Gróf Klebelsberg Kúnó.
Amire egy hónappal ezelőtt nem is gondoltunk (szeptember elején
írom e sorokat), az a csoda megtörtént: a Bethlen-kormány megbukott
és eltávozott a kultuszminiszteri bársonyszékből gróf Klebelsberg Kúnó is.
Klebelsberg gróf hét évig vezette csonka hazánk közoktatásügyét, még
pedig olyan hét esztendő alatt, amely időtartam, jövendőnk kialakulása
szempontjából — úgy lehet — döntő fontosságú volt és lesz. A trianoni
határok közé szorított, szinte bebörtönözött nemzet egyfelől ekkor pró
bált beleilleszkedni a jelen kínzó prokrusztesi ágyába, másfelől ugyan
ekkor kellett előkészítenie a jövő uralkodó feladatát: a szégyenletes béke
diktátum revízióját. E kettős célnak megfelelni kétségtelenül rendkívül
nehéz volt, de a helyéről eltávozott kormány rendelkezett a legfőbb
feltétellel, ami a sikeres működést megadhatta volna, t. i. a hosszú
élettel, tíz kerek esztendővel. Nem kényszerültek gyors elsietésre, hebe
hurgya cselekvésre, mert volt idő mindenre bőven.
Az eltávozott Klebelsberg kultúrpolitikáját is a most említett ket
tős nézőpontból kell szemügyre venni: a jelen biztosítása és a jövő
megalapozása tekintetéből. Az a néhány megjegyzés, amit most reá
tenni kívánok, világért sem igényeli magának a csalhatatlanságot, már
csak azon egyszerű oknál fogva sem, mert a történeti távlat még egy
általán nem alakulhatott ki, de viszont eléggé benne forgolódom a ma
gyar középiskola, általában kultúra életében és van alkalmam némi
jogos alappal véleményt formálni.
Klebelsbergnek vezérelve volt, hogy ma ellenségeinkkel jóformán
és kizárólag kulturális téren harcolhatunk, a tanuló ifjúság a küzdő
hadsereg, az iskolák a fegyvergyárak és arzenálok. Ez elvitathatatlan
igazság. O tehát mindig a „kultúrfölényért" szállt síkra, vagyis azt akarta,
hogy a mi műveltségünk magasabb legyen, mint az utódállamoké. Vala
hogy úgy éreztem mindig, hogy ezzel a frázissal nyitott ajtót döngetünk,
mivel az oláhoknál, szerbeknél, sőt még a cseheknél is a mi művelt
ségünk jóval előbbvaló, minőségileg és mennyiségileg egyaránt feletteálló. Legfeljebb arról beszélhetünk, hogy ezt a meglevő színvonalbeli
különbséget továbbra is őrizzük meg, de valamelyes előnyt e téren kiküzdeni, megteremteni nem a mi feladatunk volt, azt elődeink eredmé
nyesen elintézték.
Ez a hibásan felállított cél ferde irányba terelte és helytelen mó
don ösztökélte a volt kultuszminisztert. Tagadhatatlan, hogy benne lázas
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alkotási vágy lobogott, amely párosulva kétségbevonhatatlan tehetségével,
a munka terén olyan tempót diktált, amely nyakára nőtt önönmagának
és nem engedte a különben szépnek ígérkező gyümölcsök beérését.
Folvton csak újítani, mindent kikezdeni és megbolygatni, egységes terv
helyett ötletszerűségnek hódolni, arányt és távlatot túlméretezni igen-igen
nagy hiba volt. Míg tehát elismeréssel kell kiemelni, hogy Klebelsberg
Kúnó gróf akart és tudott alkotni és hogy bizonyos zsenialitás itt-ott
munkáiból kiütközött, addig azt is megállapíthatjuk, hogy részint tervszerütlenül, részint hivatása mezejét túlbecsülve dolgozott. Mikor hiva
talába beült, az egész magyar közművelődés területét áttekintve kellett
volna neki dologhoz látnia, mert toldozás-foldozás, kipkedés-kapkodás,
végső eredményben többet árt, mint használ. A jelen azt követelte
volna tőle, hogy a harmadrészre zsugorodott országhoz szabja a kultu
rális igényeket, a jövőért pedig arrafelé kellett volna előrelendülni,
amerre a kivezető út, ha a messze távol ködében is, de reménységgel
biztat. Azonban — sajnos — nem így történt. A jó szándék, az erős
akarat, a bölcs értelem megvolt és mégis erősen megtévedt a mi volt
miniszterünk.
Még a legtöbb dicsérettel adózhatunk neki az elemi oktatás terén.
Azt igazán buzgó igyekezettel próbálta elérni, hogy népünk legalsó ré
tegei minél tömegesebben részesülhessenek az elemi ismeretekben.
Rengeteg új elemi iskolát épített. S bár a tanyai iskoia-rendszerről lehet
vitatkozni, állíthatja valaki, hogy megoldásnak nem tökéletes, de azt el
kell ismerni, hogy földműves lakosságunknak, a tanyák szétszórt vilá
gában élő parasztságunknak, amely pedig nemzetünk testében nagyon
értékes, talán kellőleg nem is méltányolt becses alkatrész, a kiművelé
sére ez az első komoly lépés, amit idáig e téren tettek. S ezzel pár
huzamosan a tanítóképzésre is, a tanítók anyagi és erkölcsi honorálá
sára is, jótékony befolyást gyakorolt, ha fogyatkozások és kívánnivalók
maradtak is hátra e téren.
De már az egyetemekre vonatkozó dolgainál igen erős ellentétben
állunk vele. Sarkalatos tévedés, ma talán sokak előtt eléggé be nem
látott, végzetes balfogás volt nálunk, e csonka hazában, a négy egyetem
kifejlesztése, megépítése. Szerencsétlen túlméretezése gazdasági erőnknek,
amely ekkora áldozatot nem bír állandóan meghozni, de ezenkívül tel
jességgel nem számolt az értelmiség lelki folyamataival, amelyeknek
szükségszerűleg ki kellett fejlődniök néhány év alatt a négy egyetem
nyomában. Ma már az állami büdzsé roskadozik a négy egyetem anyagi
terheitől, a népiélek pedig egyre jobban telítődik meg az értelmi prole
tariátus lázadozó, elégedetlen hajlandóságaival, melynek vágyait csak
némi, parányi fokig is kielégíteni szinte a lehetetlenség határát súrolja.
Ezen egyetemi túltengés miatt ma közműveltségünk valósággal vízfejű
ségben szenved; a nagy koponyát nem bírják hordozni az aránytalan
törzs és a gyenge végtagok. E téren világosan látszik, hogy Klebelsberg
Kúnó gróf nem tudott számolni a jelen méreteivel és nem pillantott
bele a jövő fejlődésébe. Két egyetem nekünk túlontúl elég lett volna
és az így felszabaduló összegnek csak egy kis részéből is bőségesen
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kielégültek volna a legmostohábbul kezelt és leginkább félreértett közép
iskolai szükségletek.
Pedig régesrégen megmondták és megírták hírneves pedagógusok
és kultúrpolitikusok azt az igazságot, hogy egy nemzet fenntartó elemét,
a középosztályt, a középiskolák nevelik. A történelem viszont szám
talan nép életében igazolta ama tényt, hogy minden nemzet addig élet
képes és fejlődésre alkalmas, amíg művelt, erkölcsös, anyagilag jól el
látott középosztálya van. Tehát egy ilyen földrengéses korszak után,
amilyen a világháború és az őszirózsás lázadás volt, a kultuszminisz
ternek minden erővel éppen a középiskolákra kellett volna gondot
fordítani, hogy a nemzetfenntartó elemet, a középosztályt a már emlí
tett kettős feladatra kellőleg nevelni és tanítani képes legyen. Igaz, hogy
itt is történtek reformok, átalakítások, de ezek aztán majdnem kivétel
nélkül rosszak. Az 1924. évi középiskolai reform, mely a magyar
középiskolai tanárság megkérdezése nélkül, sőt annak régen kialakult
többségi véleménye ellenére jött létre, számos hibában leledzik. Ki
merem mondani, ha az 1883-i törvény által létesített és negyven év
gyakorlata által megtisztogatott állapotokat változatlanul hagyta volna,
sokkal, de sokkal jobb lett volna. És ami az 1924. évi XI. t.-c.-ben
egyetlen üdvös újítás, az osztályok túlzsúfoltságának megszüntetése,
affelé viszont még csak egy szerény lépést sem tettünk, az ma is el
érhetetlen messzeségben látszik tőlünk. Csehszlovákiában, ha egy osz
tályba 61 tanuló iratkozik be, fel kell állítani a párhuzamos szakaszt
és az idén is éppen a paralell osztályok megszaporodása miatt 260 új
tanári állást szerveztek. Hol vagyunk mi ettől ? És mégis mi beszéltünk
kultúrfölényről. Nem gondolta Klebelsberg gróf, hogy ilyen körülmények
közt a „kultúrfölényes" frázis „ignotos fallit, notis est derisui?" Álta
lában, ha a középiskolákról volt szó, akkor a máskor adakozó kéz
szűk marokká szorult össze és a mostohagyermekek, meg a hamupipő
kék szenvedéseit éreztük mindjárt, valahányszor intézeteink ügyes
bajos dolgait próbáltuk csak egy parányit is előbbre lendíteni.
A középiskolai tanárokkal szemben követett eljárásról pedig nem
is kívánok bővebben megemlékezni. Tessék bárkinek az évtizedes
fizetésjamtási küzdelmeinket az illető helyen végigolvasni, tárgyilagosan
elbírálni és aztán megállapítani: melyik kultuszminiszter idejében ma
radtunk el ijesztő távolságra anyagiak terén as első folyamodású bíráktól ? Vagy tessék végighallgatni egy-egy tanári szoba keserves, sok
szor megrendítő jerémiádjait, amiket megdöbbentő és megdönthetetlen
adatokkal támasztanak alá és aztán megítélni: hogy szeretett bennünket,
hogy védte meg jogos érdekeinket az eltávozott Klebelsberg gróf ?
Végül meg kell mondanunk a nekünk legfájóbb igazságot: a ma
gyar protestáns tanügy régesrégen (igen távolra kell visszaforgatni a
történelem lapjain!) nem részesült olyan rideg, mostoha elbánásban,
mint a most megbukott rezsim idejében. Protestáns elemi- és közép
iskoláink oda jutottak, hogy a lét és nemlét mesgyéjén ténferegnek,
csak egy-két lépés még és ott a halál. Évszázados, ősi kollégiumok,
melyek felbecsülhetetlen kultúrszolgálatokat tettek a magyar nemzetnek,
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önhibájukon kívül a puszta fennmaradásért harcolnak. Kiáltó ellentét ez
azon jelenséggel, hogy egészen új és — állítjuk — felesleges intézmé
nyek ugyanakkor dúskálkodnak a földi javakban Mi, protestánsok,
nyugodt érzéssel és teljes objektivitással mondjuk el a miniszter eltávo
zásáról: „Iám pridem debuísset!“
Mérleget nem kívánok felállítani az elmondottak összegezésére.
Ezt elvégezheti kiki saját maga. Ellenben a komoly, gondterhes idők
arra intenek mindnyájunkat, hogy feltétlen tanuljunk a múltnak hibái
ból egyen-egyen és összesen, mett a magyar kultúra javai mindig
életbevágóan lényegesek voltak, de a mostani korszakban tényleg jele
nünk és jövőnk egyedüli biztosítékait alkotják.
Vitéz Bessenyei Lajos dr.

Comeníus és Eperjes.
Volt-e Comeniusnak valami köze Eperjeshez? Volt.
Eperjes és az eperjesi kollégium volt az a hely, amely — Sáros
patak és a sárospataki kollégium után — Magyarország valamennyi
városa és intézete közt a legközelebb állt a Comenius szívéhez, amely
Sárospatak mellett a legnagyobb megértést tanúsította a nagy morva
pedagógus és az ő tanügyi reformjai iránt; az a hely, amely, midőn
hírét vette, hogy Comenius Patakon bizonyos nehézségek fölmerülése
miatt elkedvetlenedett, mindent elkövetett, hogy öt az eperjesi kollégium
számára megnyerje és csak kévésén múlt, hogy törekvése sikert nem
aratott; — végül az a hely, ahol a Comenius oktatási elvei és eljárásai
hazánkban, Patakot is maga mögött hagyva, nemcsak a legteljesebb
mértékben megvalósultak, hanem még magát Comeniust is túlszárnyaló
továbbfejlesztésben részesültek.
I.
Comenius, mint a cseh-morva testvérek püspöke, 1650 tavaszán
meglátogatta a Nyitra és Trencsén megyében : Szakolcán és Puchón lakó
száműzött híveit, akik már 25 év óta nem látták püspöküket és őket
hitükben megerősítette, a wesztfáliai béke következtében a száműzetés
ben élő testvérgyülekezetre és hívekre váró helyzet és magatartás felől
tájékoztatta. Azután azon gondolkozott, hogy eleget tegyen-e Lórántfy
Zsuzsánna fejedelemasszony kérésének, aki őt már három ízben is hívta
Patakra ?, meg a Rákóczy Zsigmond hercegtől március hóban érkezett
meghívásnak, melyben a herceg hódolattal kérte őt, hogy az oktatás
ügy újjászervezése tárgyában tartandó tanácskozásra jöjjön el Patakra,
amelyhez Tolnai Dali Jánosnak, Hartlib barátjának és a sárospataki
főiskola rektorának meghívása is volt csatolva?1
1 Continuatio Admonitionis Fraternae etc. § 99.
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Comenius semmi kedvet nem érzett a Patakra való jövetelhez, mert
elbingi megkötött, alárendelt helyzete után nem vágyott többé idegen
fejedelmek szolgálatában pedagógiai tevékenységet folytatni, hanem hivei
közt lesznai otthonában, a nyugalmasabb lelkészi szolgálat közben,
panszófiai eszméit és terveit szerette volna megérlelni, végső formába
önteni, — de lassanként engedett puchói hívei rábeszélésének, akik
hathatósan kérték, hogy a hatalmas Rákóczy-család meghívását ne uta
sítsa el, engedett különösen egykori tanulótársa: Drabik esdekléseinek,
aki a Rákóczy-házra váró fényes jövőnek (melyet az isteni -látomások
neki kinyilatkoztattak) emlegetésével igyekezett őt a Patakra menetelre
rábírni — s 1650. május 2-án Puchóról, Veterinus Pál puchói lelkész
kíséretében, útra kelt Patak felé.
Útközben, május 9-én, nagyobb pihenőt tartottak Eperjesen, hol
Comenius tisztelgett Klobusiczky Andrásnál, a fejedelemasszony magyarországi uradalmainak jószágigazgatójánál, aki minden módon igyekezett
őt rábeszélni, hogy fogadja el a herceg meghívását és vállalja el a pa
taki iskola reformálását. Ez alkalomból Klobusiczky május 10-én a
következő levelet írta a hercegnek: „Kegyelmes uram. Comenius uram
oda megyen nagyságodhoz; kérem alázatosan nagyságodat, mutassa
kegyelmes akaratját hozzá és ha lehet, conducálja nagyságod oda; bez
zeg, úgy tudom, floreálna pataki oskola, hogyha az meglehetne."1
Comenius négy év múlva, Patakról való eltávozásakor mondott Búcsú
beszéd-éhen nagyon melegen emlékezik Klobusiczkyról s azt mondja:
neki jelentékeny része volt abban, hogy ő a pataki meghívást elfogadta:
„Súlyt adtál a dolognak, Klobusiczky András úr, nekünk iskolai kor
mányzónk, aki, midőn első ízben a kitűzött értekezletre ide igyekeztem
s Eperjesen nálad megállapodtam, úgy föllelkesítél, hogy jóllehet semmi
szándékom sem volt ide hozzátok jönni s ez nem is látszék lehetsé
gesnek, te bölcs beszélgetéseiddel először keltéd fel szívemben a
hajlandóságot!“
Comenius a pataki, illetőleg tokaji értekezletről, hol a kollégium
újjászervezése tárgyában készített javaslatát elfogadták, őt annak ke
resztülvitelére magas fizetéssel meghívták, amit ő — a lesznai széniorok
beleegyezésétől téve függővé elhatározását — el is fogadott, körülbelül
május 21-én indult vissza Lesznoba. Visszatérő útjában valószínűleg
ismét betért Eperjesen Klobusiczky uramhoz és jelentette neki, hogy
micsoda eredménnyel járt Patakon, itt miben állapodtak meg, — mire
Klobusiczky uram, aki annyira szívén viselte a pataki iskola sorsát,
annyira óhajtotta annak felvirágzását, bizonyára újra buzdította őt a
herceg ajánlatának elfogadására és a Patakra való visszatérésre. Szinte
bizonyosra vehetjük, hogy október havában is, midőn hosszú habozás
és tanácskozás után vejével és titkárával a pataki állás elfoglalására
utazott, ismét megállapodott Eperjesen és üdvözölte, ha otthon találta,
Klobusiczky uramat. De egyszersmind azt is föltehetjük, hogy Eperjesen
való többszöri átutazása alkalmával ott másokkal, egyes papokkal, ta
1 Történelmi Tár 1890. p. 245.
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nárokkal — akik vágyva-vágytak a nagyhírű pedagógust látni — is
találkozott, megismerkedett s nem lehetetlen, hogy északnyugati és
északi Magyarország tótnyelvű luth. hívei közül, kik közt pedagógiai
művei mellett az ő angolból fordított Praxis pietatis c. műve, a lőcsei
nyomda révén, tót fordításban, már 1633 óta ismeretes volt, több diák
is utána jött a jeles pedagógusnak Sárospatakra.
II.
Comeniust 1651 őszén több körülmény (In depentia c. művének
itteni kedvezőtlen fogadtatása, a Drabik jóslatai érdekében való akció
nak merev visszautasitása, ezekből folyólag nem egy tényező részéről
tanügyi reformjainak is hideg megítélése, a Tolnai I. rektorprofesszorral
támadt súrlódás, a panszófíai iskola tárgyában készített tervezetének
életbe nem léptetése, tankönyveinek lassú nyomtatása. Zsigmond herceg
menyegzőjének elmúlása anélkül, hogy az ő politikai terveit, t. i. a csehmorva testvéreknek a vallásszabadság birtokában hazájokba való vissza
térését közelebb vitte volna a megvalósuláshoz) nagyon elkedvetlenítette.
Mikor aztán szeptember végén Pfalci Henrietta, a herceg felesége meg
halt, maga pedig betegeskedni kezdett, elhatározta, hogy itt hagyja
Patakot és visszatér övéihez Lesznoba.
Az eperjesi kollégium elöljárói és tanárai valami úton-módon —
talán a Patakon tanult deákoktól vagy más pataki látogatótól — hírét
vevén Comenius elkedvetlenedésének és eltávozási szándékának, lépé
seket tettek, hogy őt az eperjesi kollégium igazgatójának megnyerjék.
Kísérletük okvetlenül jól esett Comeniusnak, mégha nem járhatott is
sikerrel, hiszen ő nem sérthette meg a Rákóczy-családot, melynek a
testvérgyülekezet érdekében való pártfogására oly sokat épített, azzal,
hogy pataki tanári szolgálatát az eperjesivel cserélje föl; aztán ő nem
csak Patakról el, hanem régi munkakörébe Lesznoba vágyott vissza;
s végül az eperjesiek törekvésének otthon is ellenzéke támadt, neve
zetesen Madarász magyar lelkész azzal érvelt ellene, hogy Comenius a
reformátusokhoz hajlik és ellensége az evangélikus istentiszteletnek.1
Comenius eltávozási szándékából semmi sem lett, a herceg nem
engedte el őt Patakról, fizetését fölemelte, terveinek valóra váltását is
megígérte neki, — igy aztán Comenius továbbra is Patakon maradt, de
ez eperjesiek meghívása mindig kedves emlék gyanánt élt szívében.
III.
Comenius 1654. jún. 9-én hagyta el Patakot s tért vissza övéihez
Lesznoba. Útja ismét Eperjesen vezetett keresztül. „Megemlíthetném,
mondja utazásáról a Continuatio admonitionis című önéletrajzi följegy
zéseiben, hogy azok a szabad kir. városok, melyeken útközben át
haladtam, névszerint Eperjes és Lőcse, melyeknek iskoláiba oktatási
módszerem már be volt vezetve, a tanács részéről kiváló megtisztel
tetéssel (exhibítos honores) fogadtak, hogy így nyilván kitűnjék, hogy
Archiv pro badani o zivote a spisech J. A. Komenského. t. VI. p. 7.

P R O T E S T Á N S T A N Ü G Y I SZEMLE

261

megtisztelő módon (honorifice) hivattam Magyarországra s még megtisztelőbb módon (honorificentius) bocsátottak el onnan.11
IV.
Azon lutheránus ifjak közé, kiket a Comenius híre-neve Patakra
vonzott, tartozott a zsolnai lelkész fia : Ladivér Illés is. Lehetséges,
hogy midőn Comenius 1650 tavaszán Puchóról Patakra utazott, útközben
a zsolnai ev. lelkészhez is betért s közölte vele Patakra történt hiva
tását ; az a tény, hogy ősszel a zsolnai ev. lelkész fiatal fia: Ladivér
Illés elhatározta, hogy követi a nagy mestert Patakra, szem előtt tart
ván azt is, hogy itt megtanuljon magyarul.
Nem látjuk világosan, hogy ezek a Comenius kedvéért ide jött
ifjak mit tanultak itt tulajdonképpen, s mit különösen Ladivér Illés, aki
itt már 20 éves korában iratkozott be ? A pataki Schola triclassis nem
sokáig elégíthette ki, ezért már 1652-ben a reformáció székhelyére:
Wittenbergbe ment. 1658-ban a bártfai iskolánál találjuk, 1668-ban
Eperjesre hívták, ahol 4-ik professzor lett. Itt dolgozott az intézet tör
vényeinek, tanrendszerének összeállításán ; mint tanár teológiát és lo
gikát adott elő. Pedagógiáját és didaktikáját a régibb és újabb adatok
egyenesen Comeniustól vezetik le ; Ladivér feladatának tekintette, hogy
a Comenius rendszerét még továbbfejtse. Pedagógiai felfogására peda
gógiai praxisából lehet következtetni.
Ladivér élő példánykép volt tanítványai előtt a maga szorgalmával.
Reggel 5-től munkában volt s néha elfelejtett ebédelni. Az apa nem
lehel szívélyesebb viszonyban a gyermekeivel, mint ahogy ő volt a
tanítványaival; nemcsak a szavaival és kérdezősködéseivel, hanem még
ajándékaival is buzdította őket a tanulásra. A gyermek elméjének sza
bad fejlődést kívánt biztosítani; büntetésül vesszőt nem használt és a
csintalanságot csak akkor büntette, ha az túllépte a határt. Szüleiket
nem szerették jobban tanítványai, mint őt szerették, de féltek is tőle.
Amit előadott, kérdésekkel megvilágította: gyakran maga támadott rá
ellenérveivel a diákokra; sokszor megengedte nekik, hogy kétségeikkel
és kifogásaikkal előálljanak. Ha valaki nem értette azt, amit előadott,
szabadon kérhetett felvilágosítást. A diákokat osztályokba vagy körökbe
osztotta; előadás után azok csoportokba oszlottak: egy volt köztük a
respondens, a másik opponens s a többiek szabadon tehették meg
észrevételeiket; ha valaki elakadt, Ladivér segítségére sietett. Ám ezek
az annyira természetesnek látszó elvek egészen modern gondolatok.
Ladivér tanítási eljárása megfelel Comenius közismert követelmé
nyének: Omnia sponte fluant, absit viotentia rebus!, de első tekintetre
világos, hogy Ladivér nem áll meg a Comenius szabályainál, hanem új
módszerében továbbfejti az ő elveit. Vájjon ismerte-e a Comenius
Didactica-ját ?, ez legalább is kérdéses, önálló és értékes dolog nála a
kérdéseknek a tanításba való bevezetése és pedig távol a mai gyakran
túlhajtott mértéktől. Fontos, hagy Ladivér először a dolgot hozta elő,
Contin. Admonitionis, § 114.
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a kérdéseket az előadott tárgy ismétlésére és kifejtésére használta.
Comenius a diák önálló gondolkozását gyakran hangoztatta és a pataki
Schola Ludus-ban megmutatta, hogyan tudja ő azt felhasználni; ámde
ott az ismereteknek csak elsajátításáról van szó. Ladivér maga hívta ki
a diákok kifogásait, kívánta, hogy kérjenek felvilágosítást, sőt ha a siker
érdekében állónak látta, ő maga támadott érveivel diákjaira; ez által
kitöltötte azt az űrt, amelyet a Comenius módszerében nem egyszer
kifogásoltak, hogy t. í. nem gondoskodik a diákok ítélőképességének
műveléséről. Ladivér az ítélet önállóságát oly magasra becsüli, hogy
lemond a maga tekintélyéről. Ő a tudományos iskola embere s ebben
is különbözik Comeniustól, aki az iskolában is az egyház embere ma
radt s a gyermekeket a jövő élet, a szenteknek földöntúli gyülekezete
számára nevelte. Ha Comeniust az Opera Didactica Omnia címlapja a
maga püspöki méltóságában ábrázolja, Ladivért inkább úgy lehetne áb
rázolni, amint nyakán és karjain mindenfelől gyermekek sürögnekforognak, arcukon a mély szeretetnek és boldogságnak kifejezésével.
Az eperjesi színielőadások is Comenius hatására mutatnak. Az év
záró vizsgálatot színielőadás fejezte be, melyhez a darabot Ladivér írta ;
ő nem didaktikus jellegű, hanem valláserkölcsi tartalmú darabot írt.
Hőséül Eliézert választá, mint a makkabeusok korából az állandó hű
ségnek igaz képét. A színmű címe: Eleazar Constans, quem Honori
Generosorum etc. ín Collegio Eperiensi Inspectorum, velut Examinis
Publicí Coronidem, Iuventus eiusdem Collegii in scenam produxit 1668
die Octobris. A szereplők közt ott találjuk Comes Emericus Thököli
de Kezmark nevét is.1
Rácz Lajos.

Néhány megjegyzés a tantervreformokhoz.
Az új tanterv a jövő tanévben lépne teljesen érvénybe a közép
iskola nyolc osztályában. Szándékosan írom: lépne, mert már kidolgo
zásakor olyan alapvető hibái voltak, hogy a VKM kénytelen volt vétó
jogával élni a tantervkészítőkkel szemben.
A tantervkészítők, akik vagy már túlnőttek a középiskola kere
tein, vagy soha nem is tanítottak középiskolában, a tantervet túlmére
tezték. A maguk elméleti, rendszertani, egyetemi szakképzettségét
vették kiindulási pontnak és elérendő célnak is. Megfeledkeztek túl
buzgóságukban minden iskola alaptényezőjéről: a tanulóifjúságról, ennek
testi és lelki fejlettségéről, szellemi teherbírásáról.
A középiskolák tanári testületéi a tantervkészítésnél szóhoz nem
jutottak. A megoldhatatlan nehézségeket már a tanterv megjelenésekor
Archiv pro badani etc. t. VI. p. 6—17,
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látták. A testületek kiforrott tagjai azonban a hibákat nem tették szóvá,
nehogy a tekintélyrombolás vádjába essenek. Ma már azonban ismét
ők kerülnek az ék élére és hivatalos helyről hangzik el a tananyag
redukálásával kapcsolatban a régi jelszó: Keveset, de jól! Tempó!
A középiskolai reformnak a főiskolatipusa: a reálgimnázium. Nagy
előnye a második modern nyelv behozatala és a földrajzi, meg termé
szettudományi ismeretek tanításának kiszélesítése. Nagy hibája azonban,
hogy éppen a sokat hangoztatott neonacionalizmus korában megfeled
kezik a nemzeti nyelv és nemzeti történet uralkodó helyzetéről. Hiszen
az üj tanterv a régivel szemben leszállítja a magyar nyelvi és irodalmi
órákat heti két, a nemzeti történet óráit pedig heti három órával. Az
az újabb rendelkezés, amelyik a latint a III. osztályba viszi fel, a
magyar nyelvi órák számát a régire emeli fel, de a felszabaduló órák
ból nem a hazai történet jutott órához, hanem a görög-római történet.
Elkövették tehát a tantervkészítők a legnagyobb hibát, amit csak
egy nemzeti tanterv készítői elkövethetnek: nem találták meg a nem
zeti tanterv gerincét, a nemzeti nyelvet és nemzeti történetet. A két
nemzeti tantárgyat nem juttatták kellő óraszámhoz. Mellettük, sőt felet
tük egyéb elméleti ismeretek olyan tömegét halmozták a tantervbe,
amely a tanuló teherbírását meghaladja.
Ennek pedig nagyon súlyos következményei vannak. A mostani
nemzedék háborús nemzedék : rosszul táplált, vérszegény, ideges. A
szervezetileg gyenge és szellemileg fejletlen gyermek hirtelen zökke
néssel az elemi iskola játékóráiról egyszerre bekerül a középiskola
hűvös légkörébe. Fogalomköre és ezt kifejező szókincse fejletlen, figyelni
és dolgozni még nem tud. A rázúduló adattömeg súlya alatt sok gyer
mek összeroppan : ismeretköre és vele kapcsolatos szókészlete össze
zavarodik. A gyermek tisztán látni, megfigyelni, megkülönböztetni nem
tud és így értelmesen gondolkodni, beszélni, fogalmazni sem tud.
Hiszen nincsenek tiszta fogalmai, amelyek megszerzéséhez idő szük
séges. Egyes „rekorderek“ győzik az iramot: ezek a jelesek és jók.
Sokan azonban feladják a versenyt: ezek az elégségesek és elégtelenek.
Az utóbbiak száma pedig sajnálatosan növekedik. Ezen az állapoton
nem bürokráciával, az öt osztályzati jegy behozatalával lehet segíteni,
hanem csak a tanterv alapos revíziójával. A tantervet ehhez a nem
zedékhez kell alkalmazni.
A régi tantervből át kell venni mindazt, ami jó ; ne akarjunk
mindenképpen újat csinálni tananyagtologatással. Hozzuk bele az új
ismeretet, amelynek tudását a gyakorlati élet megköveteli. Nem elméleti
bürokratákra van a magyar intelligenciának szüksége, hanem értelmes
praktikus emberekre, akik alkalmaztatásuk körében akár mint önálló
egyéniségek is a nemzeti élet szolgálatában állanak.
A tanterv két túlzásba esik bele. A magyar nyelvi része túlzot
tan maradi. Az Utasítások ezt mondják: „Az új tanterv az alsó négy
osztályra nézve visszaállította azt a tárgyi fokozatosságot, mely tan
tervűnkben 1879-től fogva benne volt s amelyet az 1900-i tanterv
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részben megbolygatott. így a Ili, osztályban a nemzeti hagyományok
körében a kereszténység felvétele után N. Lajos koráig (Toldi) terjedő
időből a tatárjárás tárgyköre foglalja el újra a főhelyet“ stb.
A világháború és Trianon után nem térhetünk vissza az 1879-es
állapotra! A főhelyet egészen más célkitűzésnek kell elfoglalni és nem
annak a szempontnak, hogy Toldit mint történeti olvasmányt történeti
háttérbe állítjuk be.
A mathematikai tanításban a tanterv túlzottan modern: össze
olvasztja a számtant, algebrát, geometriát egy tárgynak. A 12 éves
gyermek, akinek még a számköre sem alakult ki tisztán, a Ill-ban már
algebrát tanul, sőt e lap hasábjain olvashattuk, hogy már az I. osztály
ban. Sőt annyira emelkedett a háború utáni gyermek értelmi szintje,
hogy amit a régi tanterv a VI. osztály anyagának vett, azt az új tan
terv már a IV-ben kívánja. A sok levezetést mind megtanulják sze
gény gyermekeink, de a dolgozatukban az egyszeregyet eltévesztik,
nem tudnak tisztességesen egy körzőt használni, a mértani alapszerkesz
téseket összezavarják. Igen sok akad még a felső osztályokban is, aki
ezzel a két számmal: V2 és 2/s nem tudja az alapműveleteket elvégezni.
Arról ne is szóljunk, hogy mindezt a tanterv rövidebb idő alatt végez
teti el, mint a régi tanterv.
Az órák legnagyobb része ezzel végződik: Ezt vegyétek még át
otthon! De mikor ? A tanulók legnagyobb része délután is el van
foglalva az iskolában, nem is említve a gazdasági viszonyok leromlása
folytán a bejáró tanulók számának az emelkedését. Sőt, ma már ott
tartunk, hogy már egy hatórás napunk is van csonkaórákkal. Hat
tárgyból — ha esetleg így esik össze az órarendben — még a jeles
tanuló is csak felületesen tud elkészülni.
így a felületességre hajlamos növendékünk a túlterhelés folytán
felületes lesz. Természetévé lesz a kapkodás.
Ne feledkezzünk meg a magyar tanuló azon tehertöbbletéről sem,
hogy neki az anyanyelve mellett még három nyelvet kell tanulnia.
Milyen előnyben van vele szemben pl. a német diák, akinek anya
nyelve világnyelv is 1 Ha feltételezzük, hogy diákunk csak ötezer foga
lommal rendelkezik: ehhez húszezer szókép és ugyanannyi íráskép
kapcsolódik. Nem csoda, ha annyi ezer meg ezer kapcsolás közt téves
kapcsolás, sőt rövidzárlat jön létre.
A magyar diáknak ezen különleges nehéz helyzete miatt nem
lehet a külföldi tanterveket szolgai módon lemásolni. A magyar diák
nak legyenek pontos alapismeretei, az egyetemre vigyen magával
munkaszeretetet, az életbe pedig lelkiismeretes munkateljesítést.
Figyeljük meg tanulóink írását. Felületes, kapkodó, az alsófokon
betűtévesztő, Beszélnek az írásoktatás reformjáról, sőt a gyorsírásról
is. Hát először is a szépírást az új tanterv nem ismeri; a gyorsírás
pedig már az alapfokon — mintegy 50 betűjével és 300 rövidítésével —
olyan nehéz, hogy megint csak a „rekorderek“ tudnak vele megbirkózni.
Nagy hibája a tantervnek, hogy a hazai történet tanítását az alsó
fokon csak egy osztályra korlátozza. Sok mindenféle kérdés vetődik
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itt fel. Megbirja-e tanulni a 12 éves gyermek a hazai történet 2000
évét ilyen rövid idő alatt? Kialakul-e benne ezen kétezeréves vágtatással az idő érzéke, amelyhez hozzá kell kapcsolni a világtörténeti és
irodalomtörténeti eseményeket ? Hozzájárul-e a nemzeti érzés és ön
tudat? Átérzi-e növendékünk az ezeréves Magyarország történeti hiva
tását és Trianon szörnyű gyalázatát? Erősítjük-e ezzel a módszerrel
nemzetünk jövőjében való szent hitet ? Ha az iskolának nincs ideje
megadni az alapos nemzeti történeti ismeretet, a szülői ház adja-e
meg? És éppen a mi korunkban, amikor a magyar nemzeti történetírás „átértékeli“ szabadsághőseinket és amikor szomszédaink még a
haramiákból is nemzeti hősöket csinálnak ? Vigyázzunk, nehogy a tör
téneti fatalizmus nemzeti fatalizmussá legyen! A négy középiskolát
végzett növendéket pedig ne Marcus Aurelius halálával bocsássuk az
életbe, hanem a nemzeti élet, a nemzeti történet, a világháború utáni
Európa ismeretével és a magyar nemzet történeti hivatásának, a nem
zeti öntudatnak érzésével. A felvetett kérdésekre pedig a feleletet ne
az a „fiatal daru“ adja meg, aki egy pesti mintagimnáziumban
Bratislavákra és Clujokra javíttatta ki a földrajzi neveket.
És ezzel eljutottunk a tanárképzéshez. Az igazgatóképzés nem
probléma, mégha lapjaink annak is igyekeznek beállítani. 120 intézetre
akad majd igazgató bőven. De a tanárképzés égető probléma. Tény,
hogy a tanítók és polgáriskolai tanárok nagyobb gyakorlati készséggel
kezdik meg pályájukat, mint a középiskolai tanárok. A tanárképzést
csak egy módon lehet jól megoldani: az egyetemi tanulmányokkal
párhuzamos gyakorlati tanárképzéssel. A gyakorlati pedagógia terén
való elmaradottságunkat mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szak
lapjainkban nincsen egyetlenegy mintatanítás, nincsen pl. a nyelvészet
ben egységes terminológiánk, nincsen semmiféle vezérkönyvünk, sőt
nagyon kevés a módszeres tankönyvünk is.
Középiskolánk tantervé legyen tehát nemzeti tanterv. Ügy legyen
összeállítva, hogy a gyakorlati élet tűzpróbáját kibírja. Alkalmazkodjék
a gyermek értelmi képességéhez és a nemzet nagy céljaihoz. Legyenek
hozzávaló utasítások, tankönyvek, vezérkönyvek és legyen hozzávaló
tanárképzés. Minden tantervnek és oktatásnak pedig legyen a vezető
gondolata a hazai föld, a nemzeti élet, a nemzeti nyelv és nemzeti történet.
(Aszód)

Stibrányi Gyula.

Komoly bajok a francia középiskolákban.
Szinte nehezemre esik ellentállani a kísértésnek, hogy a címbeli
francia" jelző helyébe a „magyar“ szót ne tegyem. Annyira azonos
természetű jelenségek kínálkoznak megfigyelésre mind a két ország
középiskolai oktatásügye terén, hogy ha a magunk panaszaival hozakod
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nám elő valamelyik francia pedagógiai közlönyben, hiszem, francia
olvasóim meglepetéssel kiáltanának fel a maguk nyelvén és közkeletű
szálló igéjökkel: tout comme chez nous. E tekintetben nagyon egymásra
találnánk. Az új tanterveket kisérő elégedetlenség hangzik türelmet
lenül itt is, ott is.
Sem a tanárokat, sem a szülőket, tehát a legközvetlenebbül érde
kelt feleket meg nem kérdezték annak idején — kezdi a panaszok
sorát egy előkelő tanügyi szemle (La Revue Universitaire 1929. 1. sz.
22. 1.) „amint ez nálunk, siet hozzátenni, nem is szokás. Sokkal logikusabb nép vagyunk mi, semmint valaha elveinket a tapasztalattól
kínált jó tanácsokért és tanulságokért feláldoznók. A francia szellem
sajátsága, pedagógiai válság idején, általános eszmék körül vesztegelni,
róluk vitázni, ügyet sem vetve eközben azoknak, a családok és gyer
mekek ezreit érintő visszahatásaira. Pedig talán okosabb lett volna
ahelyett, hogy az egyes tantárgyak heti óraszámát, rendjét hol ide, hol
tologatták és csereberélték, előbb vagy itt vagy ott, de mindenesetre
jól megválasztott környezetben, némi-nemű gyakorlati próbatételekkel
kísérletezni és nem ragaszkodni oly merevül a régi „slendrián-módszerhez" : a tudományos viták, az elméleti fejtegetések tüzében ki
forró tt határozatok azon melegében való alkalmazásához." Utszéli hasonlattal élve, mihelyt a daliás új csizma elkészült, menten
ráütötték a patkót; ám lássa, hogy viseli, aki felhúzza. Vagyis a lyceumok, kollégiumok dolga, hol szorít az új tanterv, illetőleg, hogy tud
nak magukon segíteni — az új kísérleti tárgyra felügyelő s érte felelős
tanárok . . .
Szegény tanárok eleinte várakozó állást foglaltak el. A jó tanulók,
kipróbált régi „recept" szerint, becsületes igyekezettel és szorgalommal
valamikép kivágták magukat. A többiek lassanként kezdték elveszíteni
lábuk alól a talajt, a rájuk özönlő tengertudomány egyre dagadó árja
alatt fuladozva.
A „tanárkari méhkasokból" is mindjobban erősödve kél, terjed
az elégületlenség moraja, el-, kihallatszik az utcára, családi tűzhelyre,
átveszik nagyítva hírlapok, szakfolyóiratok. Újságcikkek bosszús, izga
tott hangon beszélnek, „értelmi túltömésről, telegyömöszölésről", amelyre
az új nemzedék könyörtelenül kárhoztatva van és a közvélemény fel
háborodik a barbár munkától. A francia, latin, görög, német „them-ek
version-ok" és az algebrai feladatok satújába szorítva, a fiuknak, zúgo
lódik a közönség, sem játékra, sem hancuzásra nincs idejük. Jó, ha
ki tudják aludni magukat.
Viszont a tanárok, a növendékek figyelmében, az egyes tárgyaknak
szentelt munka eredményessége körül, aggasztó meglankadás tünetét ész
lelik. Némelyek, csupa részvétből, szemet hunynak. Mások, akik jogo
san érzik az oktatás sikere, jobban mondva sikertelenségéért a fele
lősséget, boszankodnak, heves kifakadásokra ragadtatják magukat, vagy
rossz sejtelmek között, összetett kézzel, tétlenül szoronganak a jövő miatt.
Az illetékes tanügyi főhatóságnak, a feléje követelőn hangzó sűrű
panaszt lehetetlen volt meg nem hallani a múlt iskolai év végén. Még
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a nagy nyári szünet le sem járt, augusztus 31. kelettel már utasítás
ment szerte az intézetek vezetőihez: tartsák, úgymond, szigorú köte
lességüknek fokozott gonddal őrködni a különböző tárgyak tanulmányi
idejének helyes beosztása és pontos megtartása felett. A hivatalos aján
latot jónak látták egyszersmind magyarázó észrevételekkel s az irá
nyító főszempontok hathatós kiemelésével kisérni.
Néhány hónap óta, így szól a drákói hangú leirat, számos és élénk
tiltakozás merült fel több oldalról, kivált a szülők részéről, a tantervek
túltömöttsége, követelményei s ennek folytán a növendékek túlterhelése
ellen. Ezek a kellemetlen bírálatok és gáncsok bizonyára elvesztenék
élőket, sőt tárgytalanok lennének mindenütt, ahol a tanárok egyetértőleg járnának el, mint el is várhatni, a munkarend okos szabályo
zása körül. Sajnos, sokszor megesik, hogy az erre elsősorban hivatott
osztály-tanácskozmányok, ki nem elégítően működnek. Nem állapítják
meg szabatosan, hány órát lehet hetenként egy-egy tárgyra fordítani,
nem számítják ki kellő pontossággal a házi dolgozat elkészítéséhez
szükséges időt. Az is megtörténik nem egyszer, hogy miután a jelzett
kérdésekre vonatkozólag sikerült egyértelmű, közös megállapodásra
jutni, a tanárok nem alkalmazkodnak hozzá szigorúan. Mindenik fel
oldozva érzi a kezét, s követeléseit a tanulók rovására még fokozza,
súlyosabbá teszi. Egyszóval, ahány az iskola, tanár — „annyiféle igával,
annyifelé szánt“ .. . bobus exercet suis.
Az ilyesmi, végződik a tanári lecke vagy inkább leckéztetés, igen
általános nagy hiba, amelynek legfőbb, sőt egyedüli oka a pedagógiai
egymásmellé rendelés (coordinatio), — az együttműködés elégtelen volta,
hiánya. A növendékek értelmi felfogásának meg vannak a maga gazdag
és sokféle segédeszközei, de meg vannak a határai, gyöngéi és szük
ségei szintén . . .
Mindez pedig szép hegedűszóról gyalogos prózára áttéve azt je
lenti, hogy a szülők panaszkodnak a túlterhelésre, hibáztatják a tanítás
tervet és rendet; holott azok egyáltalán nem hibásak, de igenis a
tanárok, akik közt nincs egyetértés s nem tudják a módját, hogyan
kell a tanulók erejével takarékosan bánni és azt okosan kihasználni.
Az ekkép vád alá helyezett tanároknak mit volt mit tenni: szé
gyenkezve lehajtották a fejőket, mint kérdőre vont deákjaik szokták
az ő pirongatásaik alatt. Pedig könnyű lelt volna maguk igazolásául
kimutatniok, mennyire nincs alapja a felsőség kemény bírálatának és
kíméletlen vádjainak, vagy legalább meggyöngülök ezek jogosultságát,
ha teljesen nem tudnák is megszüntetni; mert bizony azok a hivatalos
tekintély „védjegyével" ajánlott orvosszerek, ott sem jártak a kívánatos
jó eredménnyel, ahol az annyira üdvösnek vélt tanári egyetértés
meg volt, nyilvánvaló bizonyságául annak, hogy vagy a „diagnosis“
volt helytelen, vagy a „therapia" elhibázott, vagy az „aetiologia” kellő
kép föl nem derített.
Amit a ta lárok hivatali kötelességüknek tartottak, siettek meg
tenni. Legelébb is, amint felsőbb helyről ajánltatott, osztálytanácskozmányokon igyekeztek még pontosabban megállapítani az iskolában vagy
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otthon végzendő munkának heti órarendjét a hivatalosan jelzett kor
látok közt, t. i. „heti 45 órai fegyelmezett szellemi tevékenység
körében".
Mennyire szerették volna, sóhajtott fel a konferencia egyik érde
mes tagja, ha maga a miniszter úr, vagy valamelyik bizalmi embere
szintén résztvesz egyik-másik értekezleten. Miközben ez alárendeltjei meg
ható buzgalmának szemtanúja lesz és arról a legőszintébb elismerés
hangján nyilatkozhatik, ugyanakkor azonban a tanítás-terv anya
gának felosztása ellen emelt kifogásokból talán némi okulást is
merít. S érdeklődéssel kiséri bizonnyal azt a kíméletlen, szinte erő
szakos alkudozást, amelyre az iskolai munkára szánt órák arányos ki
vetése a tanároknak alkalmat nyújtott. Talán az általa elrendelt gyűlé
seken tett észrevételek, kifogások közvetlenül tájékoztatják majd amaz
oktatás- s nevelésügyi nehézségek felől, amelyekbe a gyakorlati meg
valósítás körül, a papiroson olyszépen festő reformok kérlelhetetlenül
bele szoktak ütközni.
Mikor a francia szakfolyóiratokban, a pedagógiai felelősség kérdé
sének ezt a labda módjára ide-odaadogatását szemléljük és látjuk,
hogy a curulisi szék magaslatán s ennek tekintélyvédő oltalma
alatt álió kormányférfiak olykor-olykor mennyire az élet követelte
gyakorlati szempontok és kívánalmak mellőzésével határoznak s ren
delkeznek, — nincs mit csudálni, ha bizonyos felső helyekről koron
ként érkező leiratok szépen a „szeg feje mellé" ütnek; azok a szegény
lefelé tovább adó hatóságok és végrehajtó közegek meg, akikre a ki
vitel kötelezettsége hivatalos kényszerrel nehezedik, a felelőség tovább
háríthatatlan terhét immel-ámmal, kedvetlenül viselik. S ily körülmé
nyek között gyönge vigasztalás nekik elgondolni, hogy noha „parva
sapientia regitur mundus", a kormányzás dolga külföldön, a nyugat
európai ú. n. mintaországokban sem jobb; sőt mindenütt, ahol emberek
magukformákat igazgatnak, a gyarlóság egy széket ül velők és felebaráti elnézésre, türelemre bizony nem egyszer rászorul. Tout comme
chez nous!
(Mezőtúr)
Fejér Lajos.

Tapasztalatok az angol nyelv
reálgímnázíumí tanításában.
(Befejező közlemény.)

2. Az eredményt illetőleg két kérdésre kell feleletet adnunk.
A modern nyelvek középiskolába vezetését megelőzőleg, meg
utána is, háttérben a direkt módszer túlságba vitt vagy egyoldalú al
kalmazásának a gondolatával, sok vita tárgya volt az, hogy mennyiben
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tölti be az angol nyelv az annyira fontos formális képzés szerepét.
E területen azok, akik a klasszikus nyelvek ki- vagy háttérbe szorítá
sával az azok által nyújtott képző erők elvesztésén keseregtek (több
nyire tapasztalt, nagytudású, nagytekintélyű emberek), éppen úgy túl
zásba estek, mint e modern nyelvek általános tanításának merev har
cosai. Nem habozunk kijelenteni, hogy a gyakran kiélezett viták ellen
tétes gondolatai főképpen onnan eredtek, hogy a modern nyelvek taní
tásában (itt főképpen az angol és olasz, kisebb mértékben a francia
nyelv gondolandó) nem állottak rendelkezésre megfelelő magyar talajon
szerzett tapasztalatok, másfelől pedig a vitatkozó ellenfelek nem ismerték
eléggé a másik munkájának a területét. Az elmeképzés kérdésével
kapcsolatban hivatkozhatunk elsősorban azokra a megállapításokra,
amelyeket német módszertanírók (Aronstein, Hübner, Krüper) az ott
több, mint 70 év óta kötelező modern nyelvi oktatás tapasztalataiból
kihámoztak. Ezek szerint — ha kezdetben a nyelvi tények egyszerű
megállapításaiban nem is — a későbbi nyelvtani oktatásban egyetlen
nyelv sincs, amelynek tanulása az értelemre inkább képző volna, mint
az angolé. De a saját tapasztalatok is vagy tényekben, vagy — ez kezdő
időben érthető — kilátásokban azt mutatják, hogy e tekintetben aggo
dalomra nem lehet és nincs is ok. A csekélyebb számú, világosan le
szögezhető és könnyen felfogható nyelvi tények biztos ismerete, minden
tanuló által való elsajátításának más nyelvekénél nagyobb lehetősége,
ezért szigorú megkövetelése, a felettük való tényleges uralom, és helyes
alkalmazásuk tekintélyes pedagógiai képzőerőt jelent. Mindjárt kezdet
ben az angol hangok képzésének a tudatossága ( a, o, u, th, w, wh, r),
az írás és kiejtés között található, rendszerezhető összefüggés, az l és
r szerepe az előtte levő magánhangzók kiejtésében (far, there, fir, for,
fur), a w-é az utána következőkében (wall, well, will), a határozott és
határozatlan névelők használata, különbség a who, which, what, that,
az each — every — all, a much — many, a very — much (very much)
használatában, az elöljárók jelentéseinek árnyalati különbségei (of, from,
b y ; to, unto, into; in, into; among, between), vagy a kötőszókéinak
(when, if; for, because), a magyar felfogás számára szokatlan lest és
unless kötőszavak helyes használata, a can és may különbsége, az ál
talános és folytonos igealakok jelentésárnyalatainak a megkülönböztetése
és így végig, az elmét olyan munkára kényszeríti, mint amilyet végez
a logika vagy a mennyiségtan egyszerű, világos törvényeivel. A formai
képző erő fejlesztését munkálják a mindig kéznél fekvő, de minden
erőszakolás nélküli összehasonlítások. így a némettel a névragozásban
(4 eset, szász genitivus), a fokozás egyik formájában (a neve is germán),
a számnevekben, a mód- és időbeli segéd igékben, az erős és gyenge
igékben, a shall és will használatában (a soll és will segítsége); a la
tinnal pl. a kettős acc., a past és perfect tense (praet. és perf. logicum),
az inf., az acc. c. inf., a gerundium, part. coniunctum, a szenvedő alak,
a személyes szerkezetű szenvedő igék mellett a nőm. c. inf., a relatív
mondatfüzés, a consecutio temporum (he said he would come) össze
vetése által nyert elmemunkában. Mindezekben s az itt fel nem sorol-
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ható sok más esetben az angol nyelv, mint formai képző eszköz, az
összehasonlítást más nyelvekkel, Aronstein szerint, még a latinnal is
kiállja.1
De a logikai képző erőt jelző szellemi tornában nemcsak az ér
telem, hanem az érzékek, az egész személyiség, az egész ember résztvesz. Az érzékek lehetőleg együttes tevékenységében, az érdeklődés
állandóságában, az élénk figyelésre, a hallottak gyors felfogására, a ta
nultak gyors alkalmazására, gyors felelő készségre, lélekjelenlétre való
nevelésben, mindezeknek természetes, agyon nem fárasztó feszítő ereje
alapján támadt lélekfegyelmezésben olyan pedagógiai képző erőket lát
hatunk, amelyek nagyrészben kárpótolnak bennünket más formális képző
erejű nyelvek elejtéséért.
De nincs ok aggodalomra, a tárgyi ismeretszerzés mennyisége és
minősége tekintetében sem. A nyelvismeret biztos nyelvtani alapon,
kellő szókinccsel előrehalad és kiszélesedik annyira, hogy a tanuló
kellőképpen bevezetődik egy idegen nép művelődési és szellemi vilá
gába. A nyolcadik osztályt legalább elégséges eredménnyel elvégzett
bármelyik tanuló meg tudja magát értetni a mindennapi élet kérdései
körül mozgó társalgásban, angol külföldön eligazodhatik és útba
igazíthat másokat. Ezzel távolról sem akarjuk kiválónak mondani az
angolul beszélés elérhető képességét. Aki ilyet kíván, tájékozatlan a
középiskolai lehetőségek korlátaibán és határaiban. De más nyelvekben
elért eredménnyel összehasonlítva határozottan az angolé az elsőség;
a teljes beszélőképesség alapjait itt biztosan le lehet rakni s azt a teljes
beszélőképességet, mint elérhető célt, a tanulóknak megmutathatjuk.
Képessé lesz továbbá a tanuló arra, hogy szóismeret szempontjából
könnyebb ismeretlen szöveget bizonyos kis útbaigazítással már a VI.
osztályban, a VII—VIII-ban pedig útbaigazítás, szótár nélkül is meg
értsen, szóismeret szempontjából nehezebb szövegekben pedig szótár
segítségével, saját nyelvtani ismereteivel elboldoguljon, s ne nehezedjék
rá a szóismeret és kellő nyelvtani tudás hiánya miatt előálló unalmasság,
haladást megkötő tehetetlenség, s hogy ha szüksége lesz rá, bármilyen
szaktárgy szókincsébe rövid idő alatt beledolgozhassa magát. (Ez külön
ben nem is nehéz.) Elérhető továbbá bizonyos mértékben nemcsak
felületes, hanem a kimélyülést legalább elkezdő művelődésismeret nem
csak a mindennapi angol életről, történelemről, irodalomról, hanem —
s ez talán a leglényegesebb nyereség — az angol szellemről, arról a
módról, ahogyan az angol a dolgokat, az életet, a világot szemléli, az
angol egyéniség jellemző vonásairól (ezeket egy megnyilatkozásában a
gentleman szó után a köztudat is ismerni látszik), s az angol nemzetnek
a történelem folyamán kialakult sok értékes és utánzásra méltó jellem
vonásáról. A személyes függetlenség szeretetét, a vélemény- és szólásszabadságot, a józanságot, a kötelességérzetet s a nem nyugvó cselek
1 Ph. Aronslein: Methodik des neusprachlichen Unterrichts. Zweiter Band
Der englische Unterricht. Leipzig, 1926. E könyv haszna angol tanárra felbecsülhe
tetlen belső értéke és sok használható könyvre való utalása miatt.
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vés ösztönét, a vállalkozási szellemet és merészséget, a mély vallásos
ságot, az otthon eszméjének ragyogó tiszteletét, a nemzeti hagyomá
nyokhoz való ragaszkodást, erős nemzeti érzést és büszke nemzeti
öntudatot, hazaszeretetet és királyhűséget, szellemének nemességét,
amellett rendkívül gyakorlati irányát, politikai és nemzetgazdasági kép
zettséget, ügyességet, gyakorlottságot, a változott viszonyokhoz és újabb
szükségletekhez nemzeti érdekeinek szem előtt tartásával gyors alkal
mazkodást, természetszeretetet, a test és lélek együttes, egyformán való
edzését: a tanuló, iskolai olvasmányok kapcsán élő valóságban ismer
heti meg.
Hogy mindezeknek az emberformáló erőknek milyen hatása lesz
az angol tanulókra, hogy milyen aláépítést végeznek azok a tanuló
személyiségében: erre feleletet adni még korai volna, azt csak a ko
moly élet által kipróbált évtizedek, egész emberöltők tudják majd meg
mutatni. De ha arra gondolunk egyfelől, hogy a világháború után ta
pasztalható bizonyos anglománja, elmélyült angol ismeretekkel, sok
embernél, felnőtt, tehát nehezebben alakulható korban is milyen jellemés kedély beli átalakulásokat végzett; másfelől, ha lehet következtetni
amaz egyéni és nemzeti jellemvonások példáin felragyogó tanulói sze
mekből, a szinte örvendező erős fígyelmezésből: remélni lehet, hogy a
romlatlan, emelkedni hajlandó és képes ifjak legtöbbje igyekezni fog a
gentleman szóval jelzett férfiideált önmagán megvalósítani s a nemes
angol nemzeti jellemvonásokat a mi nemzeti szellemünk sajátságainak
az elvesztése nélkül környezetében is kilombosítani.
Ilyenformán az angol tanulásából nyert művelődésbeli hatás már
az iskolában ad bizonyos lelki kincseket, az ifjú ember erőinek és
képességeinek a kiképzésében, képzeletének ösztönzésében, akaratának,
érzéseinek formálásában pedig ilyeneknek az alapját rakja le, s legszebb
eredményképpen egyház-, társadalom- és nemzetépítő cselekedetek
indítékává lesz.
Még egy gondolatot itt. Lehet, hogy túlzók, lehet, hogy nem. Én
az angol-magyar mellett görög-latin szakos is vagyok- Sok égi, nemes
szellemi gyönyörűséget nyertem a görög művelődésből. Ismerem is an
nak humanisztikus nagy értékét. Elismerem másfelől, hogy egész műve
lődésünknek a görögtől való átitatódottsága miatt a görög tanulmányok
hiánya érezhető különösen a poétikában, az irodalomtörténetben, álta
lában a humán tárgyak reáliáinak ismeretében. Mégis, elfogulatlanul,
megnyugtathatom az aggódókat, hogy — a mitológia, a görög monda
kincs és művészettörténet területeitől eltekintve — a kalokagathia esz
ménye, a görög által adott humanisztikus tartalom és nyereség, más
mederben, mint a görögnél, legjobban visszatér az angol útján, s ama
végső cél elérésére, hogy irányzatok és törekvések világán túl és felett
az örökszép örök emberi levegőjében elősegítsük magasabb emberiségi,
lelki értékek szerzését is : rendkívüli lehetőségek nyílnak az angollal.
Az eredményről szólva, a mai pedagógiai problémák világosságá
ban nem utolsó érdeme az angol tanulásnak, hogy nem túlterhelő, mert
házi feladatainak, leckéi ismétléseinek elvégzése általában kevesebb időt
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vesz igénybe, mint amennyi középiskolai tanulónak ma egy tárgyra
rendelkezésére áll.
Meg kell azonban vallani azt is, hogy a haladás az angol tanulás
négy évében nem egyenletes, különösen éppen a felső fokon komoly
meggondolásra okot adóan meg-megálló. Legnagyobb, minden más tárgy
iránt való érdeklődést felülmúló az öröm és lelkesedés az V. osztályban.
Nem csökken ez a VI.-ban sem, s az eredmény kétségtelenül e két
osztályban a legjobb és határozottan szép. De a VII—VIII. osztályban
a tanulók szemének, arcának az előbbi osztályokban mutatkozó ragyo
gása kissé meghalványodik s a nyelv gyakorlati kezelésében és ügyes
ségében bizonyos megállás, sőt visszaesés is észlelhető. Legnagyobb az
érdeklődés csappanása a VIII. osztályban az év második felében. Itt az
érettségi veti előre árnyékát, A nem érettségi tárgyban rejlő gátláson
kívül kedvezőtlenül befolyásolja a tanulást az a köztudat, hogy azoknak
a számához viszonyítva, akik az idegen nyelvű írásműveket élvezni és
azokból tanulni képesek, kevesen jutnak abba a helyzetbe, hogy az
angol nyelvi tudásból — mondjuk így — hasznot húzzanak; meg az a
körülmény, hogy — legalább még ezidőszerínt — a szerzett angol is
meret és beszelőképesség megint veszendőbe megy, különösen a vidéki
városokban, ahol az angol nyelv tanításának hivatalos bevezetése előtt
egyetlen igazán számbavehető angol műveltségű ember sem volt s ma
sem sok van. E bajon segíteni azonban csak az idő tud, ha a mostani
angol típusú reálgimnáziumokból kikerült nemzedék a most súlyosan
érezhető hézagokat be fogja tölteni.
E jelenségektől eltekintve, amelyeket az idő, a tanárok módszer
ben való gondos elméleti önképzése s a tanításban való gyakorlottság
nagy mértékben bizonyosan ki is fog küszöbölni, az eredményt jónak
mondhatjuk s a várakozást kielégítőnek, annál inkább, mert össze
hasonlítva a latin és göiög nyelvben annyi nehézség és kínlódás által
elért eredménnyel, általánosabbnak, az egész osztályra, minden növen
dékre kiterjedőnek is. Ugyanezzel a tanulsággal szolgálnak a csonka
országi Értesítők is, amennyiben az eddigi évek statisztikája szerint
egészen elenyésző azoknak a tanulóknak a száma, akik egyedül angol
ból kaptak elégtelen érdemjegyet; szintén kevesen vannak, akiknek két
elégtelenje közül az egyik az angol; angol elégtelenek főképpen a több
tárgyból kapott elégtelenek között vannak. A jelesek s jók száma el
lenben elég nagy.
3.
Kétségtelen dolog, hogy az elért eredmény említett megállapí
tása — eltekintve a fenti statisztikai adat által nyujtottól — viszony
lagos és, mivel egy ember tapasztalatain nyugszik, szűkkörű. Hiszen
arra is vannak adataink, hogy azoknak a tanulóknak, akik az egyete
men folytatják angol nyelvi tanulmányaikat, mint angolszakos tanár
jelöltek, egy része könnyebben, más része nehezebben boldogul a
középiskolából odavítt angol ismeretekkel, A más intézetből jött tanulók
angol tudásából vont következtetések, habár az ilyen módon szerzett
tapasztalatokra csak nagy óvatossággal lehet építeni, szintén nem szol
gálják az eredményről alkotott ítélet általánosabb érvényét. Ilyen álta
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lánosabb ítélet szerzéséhez hiányzik a más intézetek eredményeivel való
összehasonlítás. Ilyen összehasonlítás útján támadó ítéletszerzésnek két
módja lehet. A körülményesebb, kényesebb, a mai nehéz gazdasági
viszonyok miatt nehezebben kivihető, de igazi okulásokat nyújtó volna
az, amely szerint az angol tanárok egy évben legalább egy-két közelebb
levő angol típusú intézet angol kartársát s néhány angol óráját meg
látogatnák, hogy összedolgozhatnának, hogy egymástól bizonytalanság
eseteiben világosságot, bizonyosságot szerezhetnének s egymás munká
jából, jobb vagy gyengébb eredményéből, tanítási hibáiból vagy eré
nyeiből okulhatnának és tanulhatnának.
A másik mód volna a szakfelügyelet kérdésének a megoldása.
Lehet, hogy megvannak a tisztele're méltó okai annak, hogy felsőbb
hatóságaink miért nem oldották még meg c kérdést. (Anyagiak hiánya.
Hasonló szükséglet a francia nyelvnél.) De mivel ma egyetlen tantárgy
tanítása sem áll olyan elszigetelten, minden bíráló, összehasonlító, a
tárgy anyagát, körét, elméleti és gyakorlati módszeres eljárásait jól
ismerő szemtől távol, mint az angolé: a nagyképűség vádja nélkül, a
tárgy iránt való szeretetből, az általánosabb eredmény megfigyelésének,
megítélésében nagyobb bizonyosság szerzésének óhajtásából, munkánk,
módszeres eljárásaink szükséges ellenőrzésének érzéséből minden to
vábbi indokolás nélkül kijelenthetjük, hogy a szakfelügyelet megszerve
zésének szükségét látjuk. Az állam már több év óta megszervezte azt,
ha nem is végleges formában ; pedig ott jóval kevesebb az angol nyelvet
tanító reálgimnáziumok száma, mint a két protestáns felekezetnél. És
nem lehet eltitkolni azt az aggodalmat, hogy a szakfelügyelet hiánya is
csökkenteni fogja az angol nyelv tanítása vagy tanulása fontosságának
és jelentőségének köztudatát. Ez pedig kedvezőtlenül befolyásolná a
nyelv tanulását, mint valami gátló reflex.
Az angol nyelv tanulása igen könnyű s a helyes kiejtést és be
szélőképességet el lehet sajátítani jól és helyesen beszélő lelkes magyar
tanár segítségével is. Azonban az angol folyékony beszéd minőségének
a megismerésében; példáiban ás gyakorlásában, az angol különös tago
lásában, a magánhangzók hangzásának, színének a magyartól eltérő
voltában és nagy változatosságában minden kétséget kizáró biztosság
nem képzelhető el született angolok beszédének a hallása nélkül.1 Ezért
egyfelől magának a tanárnak ajánlatos minden alkalmat megragadnia,
hogy született angolokkal (európaiakkal és amerikaiakkal) beszélhessen,
időnként angol külföldre menjen ;12 másfelől a tanulókat is ösztönöznie
kell ilyen alkalmak megragadására, angolul tudó emberekkel való érint
kezések keresésére (pl. Amerikából hazajövőkkel). Egy órai beszéd
született angollal, vagy évek, esetleg évtizedek óta angolok között élő
1 Angol szülelésű tanerők alkalmazása saját képességeink lebecsülése volna;
anyagilag nehezebben kivihető, pénzügyi viszonyainkhoz túlságosan költséges; a
magyar állásnélküliség szempontjából is komolyan szó fér hozzá.
2 Ebben a fenntartótestületeknek és felsőbb hatóságoknak fokozottabb pártoló,
ösztönző és anyagi támogatásban kellene részesíteniök az angolszakos tanárokat,
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vei, minden öntudatos angolul tanuló és beszélő előtt olyan világosságot
gyújthat, amilyet ragyogó elméleti és gyakorlati tudás és törhetetlen
ambíció sem álmodhat. Meg kell ezenkívül ragadniok minden alkalmat
angol nyelvű beszélőfilm megnézésére. Hallgatníok kell a Rádió angol
előadásait, akár Európa nagyobb városaiban a rendes heti órákat,
amelyeknek vezetője született angol, akár összefüggő előadásokat tudo
mányos vagy szakkérdésekről, valamint a magyar rádió által is időn
ként közvetített fontos angol konferenciákon elhangzott beszédeket.1
Célszerű és eredményesebb is ilyeneket tanári segítség mellett hallgatni.
Ahol gramofon van, angol szövegű lemezek ismételt leforgatásábó!
szintén szerezhető nyereség. Célszerű angol nyelvű összefüggő előadások
tartása is az intézetben, ha lehet, vetített vagy más képekkel, esetleg
csak képeslapokkal. Mindezek igen szükségesek és hasznosak is a ki
ejtés helyességének ellenőrzésére, kiegészítésére és javítására, meg arra,
hogy a tanuló füle minél több más tagolású angol kiejtést és beszédet
halljon, hogy, ha nem tanárja beszél, értetlenül ne bámuljon rá.
Említettük, hogy a beszélőképesség, a nyelv gyakorlati kezelésének
a fejlődésében az V—-VI. osztályban mutatkozó nagy kedv, ügyesség
és eredmény után, a VII. osztályban bizonyos megállás, sőt visszaesés
észlelhető. Ennek oka főképpen abban az egyébként helyes törekvésben
rejlik, hogy az V—VI.-ban a nyelv tanulásának gyakorlati, a VII—VIII.ban pedig humán jellege domborodjék ki. A két felső osztály irodalomtörténeti anyagának (elsősorban az olvasmányoknak) a tanítása eleinte
szintén elterelte a figyelmesebb gondot a beszélgetésről. Másfelől ott is,
ahol ez a gyakorlati beszélgetés az olvasmány alapján (bizonyosan
kisebb mértékben, mint az V—VI.-ban) megvolt, a társalgási nyelvtől
eltérő klasszikus prózai és költői nyelvű olvasmányok inkább egy iro
dalmi könyvstílus kifejlődésének kedveztek, így az azok alapján történt
beszélgetésből hiányzott az igazi élet szívdobogása és csábító ereje.
A beszélőképesség csökkenésének a tapasztalatok folyamán történő eme
kellemetlen felfedezése komoly meggondolásra hívott. Ebből nőtt ki
annak a szükségnek a tudata, hogy a beszélgetést a VII—-VIII. osztály
ban sem szabad elhagyni. S mivel minden társalgásban szem előtt kell
tartanunk azt a soha figyelmen kívül nem hagyandó követelményt, hogy
az angol a mindennapi társalgásban a lehető legnagyobb egyszerűségre
törekszik kifejezéseiben, mondataiban, a hosszú szavak használatát is
kerüli: minden beszélgetésre alkalmas olvasmányt le kell egyszerűsíteni
a mindennapi társalgás színvonaláig. De az olvasmányoknak az V—VI,
osztály módján ilyen beszélgetésben történő feldolgozása nem elég.
Vagy külön gyakorlati órákat kell beiktatni (conversation lessons), vagy
ha ez akár a túlterhelés gondolata, akár anyagi okok miatt nem volna
lehetséges, hetenként egy, esetleg félórát csak beszélgetésre kell szánni,
1 Ilyen volt a londoni tengeri leszerelési konferencia, amelyen angol (brit,
amerikai), francia, olasz, japán anyanyelvű államférfiak angol beszédeit lehetett
h allan i; később az indiai konferencia.
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és pedig a tudás megrögzítése céfjából kis könyv segítségével.1 Rövidebb
színdaraboknak, amelyek 1—2 mondatos dikciókból vannak felépítve,
az olvastalása szintén gyümölcsöző. E módok mellett a beszélőképesség
folytonosságának és fejlesztésének a fenntartására a gyakorlatnak több
és jobb eljárásokat kell még kitalálnia.
Foglalkozni kell az olvasáskészség fejlesztésének és az ú. n. mű
velődésismeret (Kulturkunde) szélesbítésének a kérdésével is. A tantervi
követelmények második részének a jelenlegi tankönyvek segítségéve]
is nagy részben eleget lehet tenni. Azonban itt is érezhetők hiányok.
Ezeket a magánolvasmányok volnának hivatva kiküszöbölni. A kapott
jelentések alapján az Orsz. Közokt. Tanács is szükségét látja a magán
olvasmányok szorgalmazásának. Az e tekintetben magyar szempontból
elsősorban szóba jöhető hat kis füzet Rózsa Dezső szerkesztésében
kevés. Elsősorban nem is a tanulóifjúság, hanem a müveit nagyközönség
számára készült, jegyzeteiben szűkkörű, középiskolában csak nagyobb
fáradsággal használható. A Diesterweg- és Teubner-félék (ez utóbbiak
különösen külső kiállításuknál s többnyire képes voltuknál fogva is)
nagy számuk, gazdag és értékes tartalmuk, valamint a válogatás nagy
lehetősége miatt is ajánlhatóbbak volnának, de jegyzeteik német volta
miatt magyar középiskolákban csak a németül tudó növendékek hasz
nálhatják magánolvasmányokul. Mindamellett, olcsóságuknál fogva könynyen és több példányban is beszerezhetők lévén, ifjúsági könyvtárakba
megvehetők és tanári segítség mellett időnként órán (vagy a külön tár
társalgási leckéken) közösen olvastathatok. Ugyancsak ifjúsági könyv
tárakba való megszerzésre megfelelőknek és ajánlatosaknak mutatkoztak
(elsősorban nem a művelődés-, hanem a nyelvismeret gyarapítása cél
jából) angol nyelvű kis meséskönyvek,2 többnyire képekkel. Több szem
pontból igen alkalmas magánolvasmánynak a biblia, nemcsak mint
erkölcsi okulásra alkalmas történetek gyűjteménye, hanem mint a leg
jobb fajta irodalmi olvasmány is. Könnyű nyelvezeténél, szövege anya
gának, gyakran szavainak is ismert voltánál fogva pedig olvasása igen
eredményes is.
Mivel azonban az említett füzetek csak szükségből és megfele
lőbbek hiányában használhatók, elengedhetetlen szükség van magyar
jegyzetekkel ellátott angol füzetek kiadására.
A magyarról angolra való fordítás a VII. osztályban — kivéve
az időnként magyarról angolra fordítandó írásbeli dolgozatokat — egé
szen elmarad. A puszta angol tanulás szempontjából ez nem veszteség,
mert a VII. osztályban egyszerű angol szövegek fogalmazása elvárható
1 Az Utasítások ajánlják Crump társalgási könyvét. Kár, hogy a több tekin
tetben értékes könyvet tanári támogatás és előzetes segítségadás nélkül a növen
dékek önállóan a legtöbb esetben nem használhatják, Könnyebb, a tanulók tudási
és beszélő színvonalához közelebb áll pl, a Teubner-féle L eichte Gesprächsstoffe.
Herausgegeben von Krüger—Schneider—Schütze. Több füzet.
1 Aki ilyeneket akar szerezni, bármelyik nagyobb n ém et könyvkereskedő útján
kaphat angol könyvjegyzékeket igen nagy számmal, csak a tárgykört kell megemlí
tenie, és azokból tetszése szerint válogathat.
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és el is érhető a magyar nyelv (és gondolkozás) közbeiktatása nélkül is.
Célszerűnek látszanék mégis időnként összefüggő magyar próza vagy
vers angolra fordításában is gyakoroltatni a tanulókat. Ha ezek közül
a Csonkaországban egy évben csak egy akadna, aki a középiskolában
nyert ilynemű ösztönt vagy tudást felnőtt korában ilyen téren gyümölcsöztetné, nyereség volna a magyar szellemi kincsek külföldön, angol
nyelvterületen való megismertetése szempontjából.
Szótár használatára az iskolában részben a tankönyvek szerke
zete, részben pedig a feladatok iskolai gondos előkészítése miatt nincs
szükség. Az iskolai anyagot illetőleg otthon is csak a kevésbé szorgal
mas tanulók szorulnak rá. Használatát azért megtanulják a növendé
kekre bízott könyvbeli ismeretlen szöveg otthoni elolvasása, vagy a
magánolvasmányokra való készülés céljából. A szótárt illetőleg is van
teendő. A Jolland professzor nagy szótára nemcsak minden tekintetben
megfelelő, hanem összes magyarnyelvű szótáraink között is az elsők
között áll használhatóság, megbízhatóság és teljesség szempontjából.
De használata a tanulók számára körülményes, megszerzése pedig
magas ára miatt nehéz. Hiányát érezzük angol zsebszótárnak, mert a
meglevők nem elég teljesek s a kiejtés megjelölése bennük nem azonos
a tankönyvekben vagy a kézi szótárban használttal. Jolland professzort
kellene kérni, hogy vagy szerkesszen egy zsebszótárt, vagy engedje
meg, hogy az ő kitűnő szótárának a felhasználásával más készítsen.1
A sok megemlítendő kérdés közül (írásbeli dolgozatok tárgya,
javítása, elbírálása, a mulasztó tanulók mulasztásának gondos pótolta
tása, az óra beosztása, lefolyása, a heti óraszám az egyes osztályokban,
más tárgy részéről, vagy kárára történő zavaró körülmények, a kon
centráció érvényesülésének a mértéke, az angol érettségi stb.) még
csak kettőt kívánok kiemelni. Az egyik az, hogy az óra külső képének
a tárgy iránt érzett lelkesedés emelkedett komolyságától eltekintve
mindig derültnek kell lennie. A legnagyobb igazsággá nőtt tapasztalat,
hogy a tanár komorabb, ridegebb, idegesebb perceiben, hangulatában
jóval kisebb eredményt ér el, mint a tréfálkozó, anekdotázó, gyakran
vagy mindig derült, kedélyes tanár. Alig van valami, ami az imponáló
biztos tudás és eredményt felmutató győztes átadóképessége mellett a
tanárt úgy a tanulóhoz kapcsolja s oly mértékben biztosítja az ered
ményt, a sikert, mint a humor, a kedély magával ragadó, ellenállhatatlan
derűje.12 A másik pedig az, hogy itt fel nem sorolható okok mintha
1 Ez előadásom idején értesültem, hogy Mr. Welshnek, a debreceni egyetem
angol lektorának, akinek 50 Lessons System c. angol könyve méltán talált elisme
résre az angolt tanulók és tanítók körében, sajtó alatt van egy kis zsebszótára. Az
első ívet láttam. Bevezetéséhez tudományos szempontból több szó fér. A szótári rész
értékéről ítéletet csak annyiban mondhatunk, hogy a tanulók által ismert kiejtés
jelektől való különbözősége miatt ennél is megvan az az aggodalom, hogy zavarni
fogja a tanulók kiejtésének a kialakulását.
2 Ilyen anekdotákat, rejtvényeket, tréfákat találhatni a Little Puck-ben, a
Laughing Teachers Laughing Pupils-ban (Dr. K. Achtnick. Leipzig, Emil Rohmkopf,
1928), amely megint több hasonló művet említ, vagy a Diesterwegs neusprachliche
jextausgaben, vagy a Teubners neusprachliche Lektüre között; e két utóbbi minden
féle tartalmú angol füzeteinek a száma már a 300 felé jár.
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oldalra szorították volna azt az érdeklődést és felbuzdulást az angol
nyelv iránt, amely kezdetben égett. Senki annyira nem tudhatja, milyen
szellemi, erkölcsi és gyakorlati nyereségek hullhatnak a magyar műve
lődésre az angol művelődési értékekből, mint a magukat folytonosan
tovább képző angolszakos tanárok. Ezért nagy felelősség és kötelesség
háramlik rájok, hogy űr ne támadjon az élet, az iskola és az iskolai
angol tanítás között, hogy ez utóbbi el ne szigetelődjék a köztudattól,
közvéleménytől és az élettől, mert ennek az angol tanítás, de a magyar
művelődés is csak kárát vallaná. Ezer módja van annak, hogy tudo
mányos és népszerűsítő cikkekkel, a társadalmi és társasági életben az
angol művelődés értékeinek csábító propagálásával kedvet és lelkese
dést ébresszenek az angol iránt s azt meg is tartsák, sohasem tévesztve
szem elől azt a tényt, hogy az angol művelődés ismeretéből nemcsak
gyakorlati nyereség és haszon származik társadalomra és nemzetre,
hanem végtelen sok és nagyszerű szellemi élvezet és gyönyörűség az
egyénre is.
Dr. Kónya Sándor.

A z anyagias és a helyébe lépő új

eszményi világnézetről.
A 19. század nagy szellemei a körülöttünk levő világ megisme
rése végett módszereket dolgoztak ki. Ezen vizsgálati módok segítsé
gével megismertük a természeti világot és az abban uralkodó törvényszerűségeket. Ezen természeti törvényeknek a gyakorlati életben való
megvalósítása az emberi kultúrát óriási mértékben vitte előre. Az
emberiség figyelme eközben annyira a megismert természeti világ: az
anyag felé fordult, hogy teljesen elhanyagolta a lélek világát. Céllá lett
az eszköz, a megismert, a legyőzött anyag, úrrá vált ama szellem fölött,
amely felfedte az anyag titkait.
A világháborúban nemcsak az abban résztvett milliók érezték az
anyagnak felettük való fensőbbségét és uralmát, hanem az otthon ma
radt éhezőkre és nélkülözőkre is új világ szakadt. Lehetetlen volt nekik
nem érezniük az anyagi világ felülkerekedését: a legelemibb szük
ségleti cikkek és tápanyagok hiánya vagy gyérvolta azok megszerzé
sének nehézségei, annyira foglalkoztatták az emberek lelkivilágát, hogy
a lélek figyelme teljesen a mindennapi szükségleteket kitöltő anyag
megszerzése és bírása felé fordult, a léleknek nemesebb és magasabb
dolgok felé való szárnyalása megszűnt. Az Anyag valahogy ráfeküdt
az emberiségre.
Az emberi cselekedetek értékmérői nem a lélek és a szellem
igaz értékei lettek, tehát nem a szép, a jó és az igaz, hanem az embe
rek kezdtek mindent az anyag nézőpontjából megítélni, azt nézték és
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nézik, hogy mi a hasznos és jóleső a testnek, tehát annak, ami ben
nünk anyag. Mintha az ideálizmus teljesen eltűnt volna az emberek
gondolkozásából.
A 19. század utolsó harmadának nemzedéke, mely a világháborút
felidézte és a félvilágot végigrombolta, súlyos kárt okozott az anya
giakban, de eközben ő maga, is súlyos lelki és erkölcsi veszteségeket
szenvedett, Hány ember halt meg, mennyi hadianyagot használtak el,
mennyi érték ment veszendőbe a háború folyamán, arról pontos sta
tisztikák vannak már, de hogy az emberiség lelki és szellemi viszony
lataiban, erkölcseiben mit vesztett, azt értékmérő számokban kifejezni
nem tudjuk. A kár nagyságát érezzük és sejtjük csupán,
Az elpusztított városok, falvak újjáépülnek, a világgazdaság kezdi
kiheverni az elszenvedett veszteséget, az elsülyedt hajók helyett újak
szelik a tenger habjait, de a lelki és erkölcsi újjáalkotás még késik,
sőt ezen a téren még egy újabb fenyegető veszély is mutatkozik : az
új nemzedék lelki ragályozódása.
Az erkölcsi felfogás lazasága, az öngyilkossági járvány, a vallástalanság, a családi élet válsága: ezek a szomorú és bomlasztó jelen
ségek mind szerves függelékei az anyagi gondolkozásnak. A családi
élet megrázkódtatásával együtt jár a társadalom bomlása is. Hiszen a
család az a sejt, amelyből a társadalom felépül. Ha a család beteg,
beteg a társadalom is. Joggal állíthatjuk, hogy korunk súlyos társadalmi
zavarait, amelyek egyes pesszimisták szerint végpusztulással fenyegetik
az egész nyugati civilizációt, az a tény okozza, hogy az emberiség
elfordult a szellemi élettől. Az emberiség értékmérői többé nem az
elvont, az eszményi örök értékek, hanem a valóságban előállítható, a
megfogható anyag. Pedig az anyag nem lehet állandó értékmérője az
emberi cselekvéseknek. Az anyag nem állandó, mindig változik, sőt az
egész lényét a változások folytonossága jellemzi.
A gondolat és a cselekvés elvont fogalmak, valóságban előállítani
őket, hogy érzékszerveinkkel érzékelhessük, nem lehet. Az értéküket
megmérni csakis szintén elvont, eszményi értékmérővel lehet. Szomorú
valóság az, hogy manapság az elvont erkölcsi, gondolati és cselekvési
jelenségeket az emberek kézzelfogható, anyagias mértékkel mérik,
amely mértékelés természetesen hamis eredményekre vezet.
Az adott helyzeteknek, a dolgoknak helytelen mértékkel való
megítélése visz oda pl. számos embert, hogy eldobja magától az életet.
Nagyon jól tudom, hogy az öngyilkosságot csakis lelkileg elfajult
ember követheti el. Mégis azt merem állítani, hogy egy öngyilkosság
elkövetéséhez nagy mértékben hozzájárul az elfajultságon kívül a hely
telen világfelfogás is, a dolgok, a cselekvések helytelen megítélése is.
Az öngyilkos nem ítéli meg helyes szempontból a világot, az embe
rekhez és a világhoz való viszonyát. Helyzetét téves értékmérővel: az
anyag értékmérőjével méri és, mert hamis a mérték és elvetendő,
hamis következtetésen át hamis ítéletre jut. Ha szellemibb életet élne,
ha a dolgokat magasabb szempontok szerint ítélné meg, ha nem borítná
be lelkét az erkölcsi nihilizmus, a szép, a jó és az igaz tagadása:
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akkor nem követné nála a lelki értékek megsemmisülését a test, az
élet megsemmisítése.
A vallásról tudjuk, hogy az nem más, mint hiten alapuló, belső
lelki szükségességből fakadó világnézet. A vallás a világot, az emberi
cselekedeteket szintén az erkölcsi jó és az igazságosság szempontjából
ítéli meg, miközben alárendeltségi viszonyt állapít meg Isten és az
ember között.
Aki vallásosan él, az lelki és szellemi életet él. A vallástalanság
az anyagias világfelfogás következménye, A vallás legfőbb lénye
gét a hit teszi, a materialista pedig csak tudni vágyik: meg akarja
ismerni a megfogható valóságokat. Amennyiben mégis hinni akar a
materialista, azt vallja: „Ha igaz az, hogy hit nélkül nem élhet az
ember, úgy hitünk csakis a tudományokba vetett hit lehet."
A mai ember anyagias gondolkodás-módjából következik, hogy
„ideáljait", amennyiben nála ilyesmiről szó lehet, nem a szellem világ
előkelőségei között keresi. Nem a tudós, a művész, a bölcs az ő kö
vetendő eszményképe, hanem a durva boxbajnok, a ledér színésznő
és a szélhámos világfi. Ezek felé fordul minden érdeklődés, ezeknek
jár ki minden hódolat. A testnek, az anyagnak imádása tölti be a
szíveket és elméket.
Az egyes egyéneknél és nemzeteknél mutatkozó erkölcsi anarkizmus, amely az anyagias gondolkozásnak volt a következménye, a
világháborúban eléPte mélypontját. Úgy látszik, már meg is született a
megváltó gondolat, amely a ránkjövő új kornak vezér-elve lesz.
„A huszadik századot három találmány alakította át a maga
képére: a mozdony, a gözsajtó és a távíró. Mind a háromnak alapja
az anyag, az egész huszadik század pedig az anyagiasság jegyében
rendezkedett be. A kezdődő jövő korszak alapvető találmánya: az
elektromos hullámok korlátlan kihasználása, teljesen anyagtalan jellegű",
mondja Eduard Belin.
Ez az anyagtalan anyag, amely uralkodni fog a jövőn, az egész
emberiséget, az emberi gondolkodást is más irányba fogja terelni. Mint
hogy a közfigyelem az anyagtalan elektromos hullámok kihasználása
felé fordul, az anyag és az anyagiasság is el fogják veszíteni mostani
nagy jelentőségüket az emberi gondolkodásban. És az anyag helyett,
mint értékmérő helyett, újra átveszi uralmát a szintén anyagtalan szel
lem és újra az ideális értékmérők fogják mérni az emberi cselekedetek
értékét.
A javulás útja pedig az iskolán át fog vezetni. Az iskolai neve
lést kell megreformálni az eljövendő új idők szellemében. Adjon az
iskola több erkölcsöt, kevesebb tudományt. (V. kultuszminiszterünk maga
ismerte be nemrég, hogy csődöt mondott az a nevelési elv, hogy a
művelt ember erkölcsös is egyúttal. Az ismeretek sokasága, a kultu
ráltság bizony nem járnak mindig együtt az erkölcsösséggel.) Adjon az
iskola többet az ideálizmusból és kevesebbet a reális tudományokból.
Ne következzék be az a helyzet, hogy „a tudomány hideg kútfejénél
a szomjú lelket szomj ölje meg". Az iskolákból kell erkölcsi tartalom

280

PR O TESTÁN S TA N Ü G YI SZEMLE

mai megtölteni az új kor embereit, az anyagias életből a lelki élet
felé kell elindítani az ifjúságot.
A ma emberének az a baja, hogy értelme túlteng, érzelmi élete
elsorvadt. A gépek zaja elnyomja nála a szív halkan szóló, de boldog
ságba zsongító daláf. A ma emberének lelke nem ismeri a harmóniát,
ami pedig a lélek boldogsága. Eszményiség, romantika kell az embe
reknek az élet sok nyomasztó valóságával szemben, hogy legyen a lel
kűknek egy kis üdülése.
A cserkészet jó nyomon jár már ebben az irányban: romantikái
és eszményiséget ültet el az ifjúi lelkekben. A tanulóifjúság ke
belében örvendetesen erősödő vallásos mozgalmak pedig a hit útján
terjesztik a vallásos erkölcsöt.
De ezeken túl égető szükség volna még a nevelés egész komplexu
mának gyökeres újítására. Mert a régi nevelési módszerrel látjuk, hogy
anyagias embereket termeltünk ki. Hogy a lélek emberei kinevelőd
jenek, új utat kell számukra megnyitni. Helyes ará iyba kell hozni az
érzelmi nevelést az értelmivel. A szellemi fejlődés útja erre vezet és
az új idők követelésének eleget kell tenni.
Dr. Mezey Károly.

A munkaiskola elvei a természetrajzban.
Ma már mindenütt biológiai alapon tanítják a természetrajzot.
Ezzel a pedagógiai reformmozgalommal majdnem egyidős a munkaiskola
elveink hirdetése. A tanítás alapelve a szemlélet. Hogy nemcsak a vá
rosi, hanem még a falusi gyermekek szemléletei is hiányosak, hogy csak
keveset tudnak arról, ami a honi földön nő és él, nincs érzékük a ter
mészet megfigyelése iránt, érzéketlenül és tompult lélekkel állanak a
természet szépségeivel szemben, ebben hibás az iskola is, mert nem
engedi a tanulókat a valósághoz, az élethez közel. A tanterem ajtajának
bezárása egyúttal a természettől való elzárkózást is jelenti.
A természet helyére lépnek a képek, preparált állatok, minták,
készülékek, szárított növények, melyek a jelenségnek csak egyik oldalát
világitják meg rendesen, de az igazi életet nem állítják elénk. Azt
azonban senki sem tagadhatja, hogy a szemléltetésnek ez a módja is
fölkelti az érdeklődést, éppen azért a taneszközöket kiküszöbölni nem
lehet, csak kellő helyre kell őket állítani a szemléltetés sorrendjében
— mondja Tschorn (Der Naturgeschichts-Unterricht in der Arbeitsschule,
42. 1.). Sok pedagógus szerint a használatban lévő módszerek is hibásak
abban, hogy a tanulók érdeklődése hanyatlik a természet iránt. Az egy
oldalú, leíró tanítás révén a tanuló múlandó, szóbeli tudást kap, de
sohasem viszik őt előre a tárgybeli tudásig, az értelmes és kedélyes
természetszemléletig. A szó- és képkultusz okát a legkisebb mértékben
sem látják a tananyag túlhalmozásában, amit módszeres, lélektanilag
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megalapozott munkával végigtanítani nem lehet, de szóban és képen
igen. A természetrajztanítás a legtöbbször nem veszi figyelembe még a
tanuló érdeklődését, fejlődő egyéniségét. A munkaiskola azonban rá
vezet bennünket a nevelő oktatásra, ahol az egész gyermekekkel foglal
kozunk, amennyiben egyformán igénybe vesszük képzelő, érzelmi és
akarati életét és úgy igyekszünk a gyermek egész lelkét megnyerni a
munka számára.
Az alapvető és elmélyedő szemlélet kérdését illetőleg csak egy
követelményünk marad a természetrajztanításbaz: oktatás a szabad
természetben! A tanulók érdeklődését a természet iránt csak a köz
vetlen érzéki észrevétel keltheti föl. Miért ismerjük meg a természet
műveit más tanítók útján, mint saját érzékeink révén ? Miért ne nyissuk
föl a holt könyvek helyett a természet élő könyvét, amelyben sokkal
több látnivaló akad, mint amennyit bárki bármikor el tudott mondani
— olvassuk Comeniusnál.
De az sem elég, hogy megkívánjuk az oktatás kiegészítésére a
kirándulásokat. Csak a szabadban való oktatás lehet az egyetlen, szük
séges és pótolhatatlan előfeltétele a természetrajztanításnak. A szabad
ban való tanítás révén az iskola gazdag, megfelelő szemléleti és munka
anyagot kap. Ha csak lehet, engedjük a tanulókat kint a szabadban
dolgozni, vizsgálgatni. A szabadban való ilyen tanítás lélektanilag tel
jesen indokolt és megfelel a gyermek gondolkodásának is. Figyelembe
kell vennünk a gyermek mindig élénk, soha el nem némuló és termé
szetes kérdező-ösztönét, mely a „miért“-et és „minthogy"-ot a termé
szeti és művelődési viszonyokban kutatni igyekszik.
Az utóbbi évek módszertani irodalma lényegeset haladt ebben az
irányban. Figyelembe veszi a különböző életkorok lélektani munka
bírását, így arra törekszik, hogy az alsó fokot általános szemléleti
fokká, a középfokot pedig speciális szemléleti fokká építse ki a termé
szetrajz és földrajz számára. Ma már az iskola, legfőbb feladatai egyi
kének tartja, hogy a gyermekeknek feltárja a szülőföld gazdag világát
és képzeletvilágukat a szülőföldből kiindulva fölépítse. Ezért követeli
Schmeil is, hogy a gyermeket, amennyire csak lehet, érintkezésbe
hozzuk a természettel; otthonossá tegyük előtte a hazai földet, melyen
idegennek lenni szégyen és gyalázat.
A szabadban való tanítást sokféleképpen alkalmazhatjuk. Elviszszük pl. a gyermekeket az első szép tavaszi napok egyikén a patak
mellé a füzesbe, a nyárfásba. Látjuk, hogy érdeklődésük rögtön ismert
és kedves növényük, a gyermekláncfű felé fordul. Játszanak vele: a
szárával (kocsánvával), leveleivel, a virágzattal, stb. Ha játszani enged
jük őket, feldolgozzák a növényt. Hozzák is sorba az elkészített mun
kákat : óralánc, pipa, trombita, szemüveg, kosár, karkötő, koszorú, stb.
Mindezt a gyermekláncfűből csinálták. Egy későbbi sétánkon újra meg
figyeljük a gyerinekláncfüvet. Rég elvirított már, de azért még mindig
érdekli a gyermekeket. Megnézik a bóbitás kaszattermését, kifújják az
„ördög lámpáját" (néhol „leányhűség, legényhűség"), megfigyelik a léghajócskákat, ejtőernyőket, stb. így ismerik meg a szélnek, mint növény-
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terjesztőnek a szerepét. A játék mellett tanulnak, sőt megtanulnak ön
állóan kísérletezni. Ezeken a tanulmányi sétákon, kirándulásokon meg
vizsgáljuk a termőhelyét („lelőhelyet"), összehasonlításokat végzünk,
néhány példányt óvatosan kiemelünk, megnézzük délben (a fészek
virágzat nyitva), este (zárva). De hiába visszük haza, a leggondosabb
ápolás mellett sem fejlődik az iskola „növényszekrényében“, mert réti
növény, Ha véletlenül mégis sikerül 1—2 példányt megtartani, határ
talan a gyermekek öröme.
Egy másik példa. A tanterv előírja az erdő beható ismertetését.
Még a nagyvárosban is beinteget az erdő, a liget 1—2 iskolába. Ki
megyünk beléjük. Fölhangzik a dal, a tanulók akadálytalanul járhatnak,
kelhetnek, hogy lehetőleg önálló megfigyeléseket végezhessenek. Csak
arra szorítjuk őket, hogy ok nélkül ne öljenek meg egyetlen állatot sem,
ne pusztítsanak el egyetlen növényt sem. Alig pár perc és már is jön
nek a gyűjtők, hozzák a fenyőtobozokat, kéregdarabokat, fenyőtűket,
mohokat, zuzmókat, tollakat, csontokat, stb. Akik messzebb mentek,
azok később jelentik, hogy nyúltanyát találtak, a másik csoport han
gyákat látott egy fatörzsön föl- és leszaladgálni, követték az útjukat és
elértek a fészkükig. „Nagy hangyabolyt találtam", jelenti az egyik.
Odamegyünk mind, nézdegéljük a nyüzsgésüket, mozgolódásukat, „Ügy
járnak-kelnek, mint az emberek valamely nagyvárosban", — mondja az
Nem tudnak eleget nézni, kérdezni. Meséket mondanak a hangyák
szorgalmáról, amit mindnyájan végighallgatunk.
Közben felszólítjuk a tanulókat, hogy a fák ágazatát hasonlítsák
össze az erdőszélen és az erdő belsejében. „A fák az erdő szélén egy
oldalúak" (fényhatás, világosság). Figyeljétek meg a fenyők kérgét, mit
láttok rajta? Ahol össze-vissza repedezett, felül síma. Vigyázzunk a
kéreg színére is. A fiatal fákon látjuk a rövid hajtásokat. Vegyünk föl
néhány tüt a földről, vizsgáljuk meg!
Egyik erdei sétánkon megfigyelhetjük a kén-esőt (a fenyők virág
pora). Botunkkal végigveregetjük az ágakat és megvizsgáljuk a porzós
meg termős virágokat (toboz). Vigyünk haza érni kezdő és érett, le
hullott tobozokat. Figyeljük meg azok viselkedését száraz és nedves
időben! A legközelebbi órán beszámolnak megfigyeléseikről, miközben
teljesen megértik azt a berendezést, ahogy a fenyőtobozok magvaikat
szétszórják. Mi is kísérletezzünk a magokkal! A magasban eleresztve
pörögve szállnak alá. Növénytermelő ládikónkba magvakat szórunk és
csíráztatunk. A fenyők magvai nem egy, sem kettő, hanem sok sziklevelet fejlesztenek.
Az erdő tárgyalása közben kitérhetünk annak nemzet- és közgazdasági fontosságára is. Gondoljunk a fenyők ültetésére, kitermelésére,
az erdővédelemre, a különböző rovarkárokra, a kivágott erdőből nyert
tűzi- és szerszámfákra, deszkákra, cellulózé-, papíros- és gyujtószárakra.
Gyakorolhatjuk ennek kapcsán a terület- és köbtartalom számítást is.
Olyan bő munkaanyagot kapunk 3—4 sétánkon, hogy a tanítás további
során bármikor építhetünk reá. A magyar órákon (koncentráció) ebben
az időben erdei mesékkel és történetekkel fokozzuk az érdeklődést,
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A számtanban, mértanban rátérünk a faárakra, számlákra. Kiszámítjuk
a fák köbtartalmát; a rajzórákon fölhasználjuk a tűket, tobozokat, év
gyűrűket, rovarokat, hernyókat (farontók).
Minden hozzáértő tudja, hogy ezzel az oktatással az iskola való
ban közelebb jut az élethez. A tanítás kezdő fokán a tanulóknak a
figyelmét főleg a különösen jellemző dolgokra hívjuk fel, mert azok
legjobban fölkeltik érdeklődésüket. Szkémaszerű menetet itt nem lehet
megtartani. A növényt a gyökértől a termésig, az állatot a fejétől
a farkáig letárgyalni — nem való a munkaiskolába, hagyjuk azt a szótanításnak- Aki a gyermeki lélek előtt a természet szép világát föltárja,
aki a gyermeket a tiszta örömök eme soha ki nem apadó forrásához
elvezeti és a gyermeket megtanítja a természet könyvében olvasni, az
az egész iskolai munkába vidám és áldásos erőt visz bele és többet ad
a gyermeknek, mint amennyit a szkéma és módszer, a szó és a kép
valaha adott — írja Tschorn.
Később, a gyermekek korának emelkedésével, mindinkább előtérbe
lép az önálló természetmegfigyelés és a kísérlet a biológiában. Értékes
szemléletek nyerésére föltétlenül szükséges, hogy a tanulókat hozzá
szoktassuk a szabályszerű természetmegfigyeléshez. Tanterveink ma már
kijelölik a megfigyelési területeket is. Ézeknek figyelembevételével min
denki talál az iskola közelében szemléltetésre, megfigyelésre alkalmas
helyeket. Olt vannak a házikertek, iskolakertek, az iskolaudvar az ő
fáival, a virágos- és konyhakert és gyümölcsös, az iskola közelében
levő rét, mező, patak, tó, erdő, liget, sétatér, stb. növényei, a szobában,
folyosón ápolható virágok, stb.
Hogy milyen feladatokat tűzzünk ki, arra nézve az évszak az
irányadó, de arra vigyázzunk, hogy a föladatok határozottak legyenek
és jelöljük meg a tanulók előtt a megfigyelés idejét is. Egyes növények
megfigyelésénél a növény fejlődését állítsuk előtérbe, mert ez rendesen
nagyon érdekli a gyermekeket. Azután vezessük rá őket, hogy a nö
vényt a szokottnál eltérő életfeltételek közt figyeljék meg, miközben
minden elváltozást jegyezzenek föl, melyet száraz vagy nedves időben,
este vagy reggel láttak a növényen.
Az állatok beható szemlélete a feltűnő testi tulajdonságokra irá
nyítja a tanulók figyelmét. Megfigyelik az állat mozgását, annak módját,
gyorsaságát, tartamát. Ezzel összefüggésben ráirányítjuk érdeklődésüket
a táplálkozásokra, a táplálkozás szolgálatában álló szervekre, a fogó
készülékükre, a megragadásra, az észrevevésre, a támadásra, a ragadozás módjára. Azután figyeljék meg a tanulók magát az állatot, a
lakását, annak építését. Egyes állatok (pl. békák) fejlődéséről végzett
megfigyeléseiket napok szerint jegyezzék föl. Az állatoknak a növé
nyekhez, más állatokhoz, az emberhez való viszonyát illetőleg is sok
megfigyelést tehetünk, azután hasznukról, kárukról, ápolásukról, irtá
sukról, üldözésükről, az állatbarátokról, stb. Csak kevés természeti
tárgyat figyelhetünk meg ilyen alaposan egy-egy évben, de ha kevés is,
mégis sokat nyerünk vele. A főszempontok szerint azonban az összes
természeti tárgyakat megfigyelhetjük.
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Mikor a ragadozók során alaposan végi gtárgyaljuk a kutyát, a
következő megfigyelési feladatokat adhatjuk a tanulóknak: figyeljétek
meg a hangját, minő változásokat vesztek észre rajta (mikor örömében,
mikor fájdalmában ugat), mi bizonyítja hallóképességét, szaglását; figyel
jük meg mozdulatait, hogyan úszik, alszik, mit eszik ? Figyeljük meg a
fiatal kutyák mozdulatait, szőrözetét! Kinek a kutyája szolgál őrzésre,
húzásra,’ vadászatra ? Milyen ügyességeket tudnak a kutyák ? Hasonlítsuk
össze a nagy, közepes és kis kutyákat! Rajzoljuk le fejűket, lábukat,
stb. Gyüjlsünk képeket a különféle kutyákról és vigyük el az iskolába !
Költemények, mesék olvasása az iskolában a kutyáról.
Ilyen megfigyelési feladatok különösen alkalmasak arra, hogy a
természet iránti szeretetet beléjük oltsuk és érdeklődésüket ébren
tartsuk. Az olyan tanításnál, mely ilyen megfigyelésekre támaszkodik,
világosan kitűnik, hogy a tanulók önmaguktól fel tudják dolgozni az
egész anyagot, annyira, hogy a gyakori kérdezgetés fölösleges is. Ne
feledjük el a kérdezés lélektani lényegét kiemelni, mely inkább a gyer
mekre van tekintettel, mint az anyagra. Irányításokkal, utalásokkal a
tanulókat bizonyos és önálló szellemi munkásságra ösztönözhetjük.
A számonkérésnél azonban nem elégedhetünk meg alkalomadtán végzett
megfigyelések közlésével, bár egyes tanulók alkalmi megfigyeléseinek
értékét nem vonhatjuk kétségbe, de beigazolhatjuk, hogy ezek a meg
figyelések egyoldalúak, hézagosak és felületesek, semmiesetre sem elég
ségesek arra, hogy tanítás közben csakis azokra támaszkodjunk. Ezért
tervszerű, közösen végrehajtott megfigyelésekre van szükségünk.
Az a tény, hogy sok állat megfigyelése a szabadban jóformán
lehetetlen, arra ösztökél bennünket, hogy az iskolában vagy az iskola
kertben olyan intézkedéseket tegyünk, melyek lehetővé teszik a fog
ságban való megfigyelést. Erre szolgálnak az akváriumok, terráriumok,
rovar- és hernyószekrények. A gyermekek bánásmódját kedvezően be
folyásolhatjuk a védtelen állatokkal szemben az ilyen berendezésekkel.
Lent az iskolaudvarban van egy régi kőrakás, népesítsük be gyíkokkal,
s néhány hét múlva a tanulók már nem bántják, hanem oltalmazzák
őket. Az akváriumok, terráriumok kezelésénél kizárjuk az állatkínzást,
sőt a leggondosabb ápolást írjuk elő. Hetenként felváltva más-más ta
nulóra bízzuk a gondozást. Nem szép szavakkal, hanem kedves kímé
lettel és ápolással, szóval a tevékenységre való rávezetés által lehet a
tanulók tiszteletét minden élőlény iránt kivívni.
A munkaiskola különös figyelmet fordít a biológiai kutatásokra,
kísérletekre. Csak kísérletek útján tudjuk a lélegzés fontos menetét, a
növény táplálkozását, a víz mozgását, az átszellőztetést, a legtöbb nö
vekedési, fejlődési jelenséget helyesen fölismerni. Alsó fokon mellőzzük
a bonyolult élettani kísérleteket. Mielőtt valamely kísérlethez hozzáfog
nánk, mindig tegyük fel magunkban a kérdést: milyen vegytani és
fizikai ismeretek szükségesek ehhez a kísérlethez ?
Könnyen végrehajtható növényfiziológiai kísérlet is van bőven.
Pl. a tanulók tudják a biológiából, hogy a magvak sziklevelei, valamint
a gumók, hagymák, tőkék, stb. megannyi éléskamrák. Felvetődik akkor
előttünk a kérdés: mi van bennük elraktározva ? Feleletül felügyelet
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alatt a következő kísérleteket végeztetjük a tanulókkal: Beecsetelünk
jóddal, jódkáliummal kétfelé vágott burgonyagumókat, mire azok megkékülnek, elárulva a keményítő jelenlétét. Búzaszemekből kimossuk a
keményítőt, kikészítjük a síkért. Megfőzzük a vöröshagymát, ízlelő
szervünkkel megállapítjuk a cukor jelenlétét. Len- és ricínusmagvakból
kivonjuk az olajat.
Más kérdés. Hol készülnek ezek az anyagok? Leszedjük a ma
gunk nevelte borsó és bab leveleit. A tanulók látják ennek a beavat
kozásnak káros hatását a növényre. Reájönnek, hogy a „konyha“,
„tápszergyár“ a levelekben van. A borsó igen sok kísérletre alkalmas.
Megfigyeljük rendes világításnál a növekedését, azután sötétbe állítva.
A tanulók csakhamar megértik, miért fordul a növény is olyan szívesen
a világosság felé. Az iskolakert berendezésénél is figyelemmel kell
lenni az ilyen könnyű kísérletekre alkalmas növényekre.
A nagyító, a mikroszkóp bevilágít az alsóbbrendű növények éle
tébe is. Mikroszkóp alatt az orgona, akác leveléből készített keresztmetszeten láthatjuk a lomblevél szerkezetét, az áthasonító, átszellőz
tető réteget, a légzőnyilásokat; az átokhínár egy levele pedig bepillan
tást enged a sejt életébe (protoplasma). A széría-bacillus, a fogkő
baktériumai, a víz színét elborító moszatfonalak, az ember és a béka
vérsejtjei, mind alkalmas és könnyen hozzáférhető vizsgálati tárgyak
A rovarvilágból a molyok légzőcsövei, a pókok szájrészei, lábai, szövő
szemölcsei, a légy, a méh szájrészei, a méh, a darázs fulánkja, stb.
mind-mind az életet tárják fel előttünk.
Ha a legtöbb tanulóknak van kézinagyítója (lupe), akkor annak
segítségével megfigyelhetik a kisebb állatokat, a növények, virágok
részeit és le is rajzolhatják azokat. Végül felemlítjük a lepkék, rovarok,
növények, ásványok gyűjtését, a madarak és kisebb emlősök kitömését,
ami mind alkalmat ad a tanulóknak az önnevelő munkásságra.
Növények és állatok gyűjtésénél adjunk alkalmat a tanulóknak
tevékeny segítségre. A növényeket, melyeket közös sétáinkon, kirán
dulásainkon a mezőn, réten, erdőn, vízben vagy más helyen találtunk,
a szülőföld növényvilágának herbáriumába gyűjtjük össze. Honismereti
gyűjteményt kell csinálnunk. Ugyanez áll az iskola környékén található
fákra, kövekre is. Újabban az élettani herbáriumok készítése mellett
kardoskodnak, melybe a földalatti szár különféle fajtái, a gyökér vál
tozatai, a különféle levelek, virágzatok, gyümölcsök, termések, azután
a növénybetegségek kerülnek.
Az utolsó munkát: a tárgyak összeállítását és biológiai egysé
gekbe való csoportosítását, szintén a tanulók segítségével végezzük.
Ugyancsak igénybe vesszük a tanulók segédkezését a kapargáló, kúszó,
ragadozó, úszó, futó lábak gyűjtésénél, csontok, halhólyagok szedésénél
stb. Az állattan, növénytan számtalan alkalmat nyújtanak arra, hogy
velők tanulóink munkakedvét főiébresszük, gondolkodásukat rendsze
ressé tegyük, ezzel az igazi életnek neveljük őket. Már pedig mi az
életre akarunk nevelni minden téren, elsősorban a természetrajzban.
Dr. Horváth Károly.
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Középiskolai filozófia tanítása.
Rövid időközben két idősebb tanár ajkáról hallottam a közép
iskolai filozófia tanításával kapcsolatban megjegyzéseket elhangzani.
Az egyik a következőket mondotta: A középiskolai túlterheltségen
segíteni kell, mégpedig úgy, hogy a kevésbé fontos tárgyak óraszámá
ból kell elvenni s az így felszabadult órákat oda kell adni a fontosabb
hivatást betöltő tárgyaknak, s utána nyíltan meg is mondta, hogy a VIII.
osztályban a filozófia harmadik óráját kell elvenni. Megjegyzését e
szavakkal végezte: hiszen én is csak 2 órában tanultam a filozófiát, s
lettem valamivé. Ez volt szavainak értelme. A másik meg azt vitatta,
hogy lehet-e egyáltalában arról beszélni, hogy növendékeinket világ
nézetre neveljük, s ha igen, erre az összes középiskolai studiumoK
szolgálnak s nemcsak a filozófia.
E két nyilatkozat a középiskolai filozófia tanításának két nagy,
égető sebét tárta fel, az egyik: elegendő-e a filozófia eredményés taní
tására a VIII. osztályban 3 óra. sok-e az, vagy kevés; a másik: lehet-e
s kell-e a középiskolából kikerülő növendéknek világnézetet adni, s ha
igen, mi adja meg azt, vájjon az összes középiskolai stúdiumok mint
summát, vagy a filozófia tanítása, mint következményt ?
A középiskola jelenlegi filozófiai anyaga a Lélektan és Logika,
melynek tanítási beosztásáról az Utasítás így rendelkezik : Öt hónapot
kell fordítani a lélektanra, természetesen gondoskodva a megfelelő is
métlésekről is, s így, miután a VIII. osztályban — kerek számban
beszélve — 8 hónap a tanítási idő, marad a logikára s az ú. n. álta
lános ismétlésre három hónap. Kérdem azon elfogulatlan kollégáktól,
kik ismerik a középiskolai filozófia anyagának természetét, lehet-e ennyi
idő alatt komoly, értékes eredményt elérni ? Ha félreteszik saját tárgyuk
iránti tanári szeretetüket, s a kritika pártatlan szemüvegén vizsgálják a
kérdést, biztosan azt felelik, hogy kevés. Van azonban a kérdés el
bírálásának egy másik oldala is. Sokszor tapasztaltam, hogy az egyes
tanárokat saját tárgyuk iránt érzett szeretetén kívül egy más szempont
is vezeti, s ez az, hogy a filozófia nem érettségi tárgy. E kérdésről
tárgyilagosan merek írni, mivel olyan tárgyat is tanítok, melynek alap
ján minden második évben érettségiztetek. Valahogy az a benyomá
som, hogy sok kérdés felett vatóságos Damokles kardjaként lóg az
érettségi. A VIII. osztályban látjuk különösen ennek túltengését, ahol
kis túlzással azt mondhatnánk, hogy minden és mindenki az érettségi
ért van, E szempontból is szokás elbírálni a tárgyakat, fontos, mert
érettségi tárgy ; nem fontos, mert nem az. Nem képezheti vita tárgyát
a tudományok értékelésének eme formája — hiszen teljesen helytelen ;
hogy valamely tárgy érettségi tárgy-e, vagy nem, az a középiskolai
tanítás céljának elérése szempontjából teljesen mellékes. Bátran merem
állítani, hogy a filozófia, mint nem érettségi tárgy, a középiskola vég
céljának elérésében játszik olyan szerepet, mint bármely más ú. n.
érettségi tárgy.

£ _______

PRO TESTÁN S TANÜ G YI SZEMLE

287

Téved az is, aki azt hiszi, hogy mivel a filozófia elsősorban nem
gyakorlati célokat szolgáló tudomány, azért nem érdemel meg több
óraszámot, sőt az eddigiekből is le kell csípni. A középiskolai tanítás
célja nem gyakorlati jellegű, célja eszményi, egyetértő lélek kifejlesz
tése, mely nem tárgyi ismereteket, hanem önálló tevékenységre alkal
mas érettséget visz magával. Ezt az ideális célt pedig elsősorban a
filozófiai tanítás adja meg. Itt már az eszményi cél elérése mellett
gyakorlatiasság is szerepei azok számára, akik a tanítás eredménye
gyanánt azt is keresik. A természettudományok milyen részletességgel
foglalkoznak a látható, érzékelhető világjelenségeivel s magával az
emberrel is, de csak testileg. Nem érdemli-e meg — már csak gyakor
latiasság szempontjából is — a reáfordított időt az örökbecsű lélek s
az értelmi funkciót végző ész vizsgálata. Megtanulja a növendék azt,
hogy a cserebogárnak ízelt lába van, meg azt, hogy mi a líra, mi a
felsőbb matematika s mikor s milyen igék után áll acc. c. inf.. de
arra ne lenne szükség, hogy tudjuk, milyen lelki működések eredménye
az ismeret, mi az igazán nemes érzelem, határozott akarat s mire kell
törekednünk, hogy jellemünk megfelelő legyen ? Lényegtelen talán az,
hogy megmutassuk azon lehetőségeket, melyek szerint logikusan lehet
gondolkozni? Mekkora nyereség volna, ha tényleg sikerülne két évig
legalább heti 2—2 órában tanítani a filozófiát, ha a VII. osztály elő
készítő tananyaga után etikát, esztétikát taníthatnánk s betetőzésül
tudatos világnézetet nyernének tanulóink!
Ma már csak a kérdéssel egyáltalában nem foglalkozók előtt lehet
az kétséges, hogy a középiskolai tanítás befejezése gyanánt világnézet
adásra szükség van. Nem fogadhatom el azt az álláspontot, mely azt
mondja, hogy a világnézet-adás az összes középiskolai stúdiumok
summája, mert erre csakis a filozófia képes. Vannak egyes tárgyak,
melyek anyaguknál fogva megközelítőleg helyes világnézetet tudnak
adni, de egyik sem teljes s egyik sem közelíti meg a tökéletest. Ezek
a tárgyak a vallás, irodalom és történelem. A vallás által előadottak
mindig magukon viselik a felekezeti jelleget; a katolikus vallás által
tanított egyedüli üdvözítő tan éppen úgy, mint a mohamedánizmus
fatalizmusa vagy a zsidó választott nép elmélete döntőleg elfogult
irányban befolyásolja a fejlődésben levő lelket s gondolkodást. Az
irodalom sem tud adni biztos tájékozódást, mivel az írók egyéniségük
szerint értékelnek, amit az egyik a legnagyobb értéknek tart, azt a
másik sárba rántja. A történelem sem teljesen célravezető, a harcok,
amelyeket igen gyakran az alantasabb érzelmek indítanak meg s gyak
ran fullasztják vérbe-sárba az eszményeket, szintén sok-sok félreértésre
adhatnak okot. Ezek a tudományok egyenként szolgáltathatnak anyagot
a világnézethez, de maguk világnézetet adni nem tudnak sem egyen
ként, sem összeségükben.
Kell tehát lenni egy önálló, az összes tudományok fölött álló
tudománynak, mely kiküszöbölve a hiányokat, emberileg a legtökéle
tesebb világnézetet adja s ez egyedül csak a filozófia lehet. Egészséges
világnézetre mindenkinek szüksége van, hogy ez alapelv, tanúbizony
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sága a világháború utáni szomorú társadalmi s erkölcsi összeroppaná
sunk. A középiskolákból kikerülő magyar ifjúság minden egységes
erkölcsi víládnézet nélkül jutott ki az életbe; az egyetemi városok
szélsőséges irányzatú körei voltak az egyediiliek, melyek a maguk
csábos hangjaival olyan eszméket csempésztek be a fogékony s a közép
iskolai fegyelem alól kikerült, szabaddá lett ifjak leikébe, melyek ki
termelték a szépért, jóért, igazért, eszményiért lelkesedni nem tudó, sőt
azokat kötelességszerően gúnyolni tartozó magyar nemzedéket. Ennek volt
a következménye az, hogy az utca söpredéke, a gallílei kör nagyhangú
senkijei terrorizálni tudták az egész nemzetet. Nem akadt az egész
országban néhány gerinces, elszánt ember, aki az alapjában mindig
gyáva tömeget megtudta volna fékezni.
De nemcsak nemzeti viszonylatban, az egyén élete szempontjából
is fontos a világnézet. Mert mi is az ú. n. világnézet lényege ? Nem
más, mint gyakorlati életberendezési lehetőségek között való tudatos
válogatás s a sok közül egynek elfogadása. Nem mellékes az egyénre
nézve sem, hogy ez a válogatás tudatos-e, vagy kényszerítő. A filozó
fia feladata itt az, hogy megvilágosítsa azokat az alaptényezőket, amelyek
elfogadása és követése a helyes világnézet kifejlődését elősegíti. Azért
mondom, hogy elősegítik, mert nem szükségképpen ezek lesznek min
denki számára a világnézet meghatározói, viszont az is igaz, hogy
amelyeknek nem válnak irányítójává, azok lehetnek külsőleg csillogók,
de belső tartalom s érték nincs bennük.
A világnézet adásának gyakorlati célja helyes életelvek adása:
hogyan viselkedjék az ember az élet folytonosan váltakozó forgatagában,
mi legyen cselekedetének irányítója, érzelmeinek értékmérője, akarati
világának világító tornya, végeredményében ezek összessége az a kér
dés, melyet így formuláznak: mi az emberi élet célja s az emberi élet
értelme ? Ez a végcél nem lehet ingadozásnak kitett, változásnak alá
vetett, hanem örökérvényű. Örökérvényű s változhatatlan pedig csak
egy van: az Isten. A tudással egyenértékű hit viszi az embert közelebb
és közelebb Istenéhez. Van-e az élet leélésének biztosabb bizonyossága,
mint az, élek azért, hogy hasonló legyek Istenemhez. Az a világnézet,
melynek alaphangja ez a vallásos hit, nem csetlik-botlik az élet görön
gyös útján, hanem élete minden megnyilvánulásával tanúbizonyságot
tesz az embernek az Istenhez való hasonlóságáról.
Ezt a világnézetet akarja a filozófia adni, de erre ideje nincs.
Ezért kell a filozófiát a középiskola két felső osztályában legalább 2—2
órában, de célravezetőbb volna a VII.-ben 2 s a VIII.-ban 3 órában
tanítani.
Weiszer Gyula

Hazai és külföldi irodalom.
Jordan—Schveider: Philosophische Quellenhefte. Leipzig—
Berlin. (Teubner) 1930—1931.
Fűzetekben kiadott szemelvények a kiválóbb görög és modern
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bölcselők műveiből az önálló tanulmányozás megkönnyítése céljából a
diákság részére. Az egyik füzet címe : „Die Vernunft und ihre Grenzen",
amelyben Buchenau kimerítő szemelvényeket ad Kant „A tiszta ész
bírálata" c. korszakalkotó nagy művéből. Önálló tanulmányozásra ki
válóan alkalmas. Kevésbé alkalmas diákolvasmánynak Kurfess: „Gott
und die Schöpfung“ c. füzete, mely Aquinói Tamás középkori bölcselő
művéből a skolasztikái bölcselet és terminológia fejlődését ismerteti
annak virágzó korszakáig: a 12. századig. Nagyon alkalmas továbbá
Jordan műve: „Die Ideenlehre“ címmel, amelyben az ideák tanának
Platóntól a jelenkorig terjedő kifejlődését mutatja. Platon két világnak,
az érzéki és eszményi világnak merev elkülönítése alapján alkotja meg
nagyszerű eszmerendszerét, amelynek élére az istenség, mint legfőbb
jó eszméjét állította. Annak további kifejlődése a bölcselettörténet út
mutatása nyomán Arisztoteles, Plotin, Kepler, Kant, Hegel, Zeller,
Lotze, Cohen és Hoffman nevéhez és működéséhez fűződik. Az eszmerendszer jövendő fejlődésének megrajzolt képe szerintünk is meghaladja
a tanulmányozó diák felfogása és megértése körét. — Nagyon érde
kelheti a tanulót Meister: „Der Einzelme und die Gemeinschaft" c.
füzetének súlyos problémája, amely egy kitűnően tájékoztató bevezetés
után bő szemelvényekkel világítja meg alapító kérdését Stirner, Nietz
sche, Gumplowicz, Spann, Liff, Simmel, Gievke, Schulze—Solde, Freyer,
Le Bonn, Natorp, Spranger és más kiváló újabb gondolkodók műveiből.
Ugyancsak érdekes Reuther H .: „Willensfreiheit" c. műve, amelyben
ezt az ősrégi problémát a görög bölcselettörténetből, a keresztyén gon
dolatvilágból s az újabb és legújabb kori bölcseletből vett példákkal
igazolja s a legkiválóbb gondolkodóknak ahoz a problémához való
viszonyát ismerteti. Ma a gondolkodók legtöbbje az akarat szabadsá
gának kérdésében — amint azt annak idején az „Athenaeum" egyik
nagyobb tanulmányában kimerítően ismertettük — az ú. n. etikai
determinizmus hive, amelyet nálunk Pauer Imre is követett. — Vering:
„Platons Dialoge in freier Darstellung" c. műve kiváló segédeszköz
Platon rendszerének önálló tanulmányozásához. Szöveg és fordítás
szemléltető és eszméltető egyaránt. Hogy Platon, a nagy görög bölcselő,
a maga eszmetanával korunkban valósággal feltámadott, nagyon sokan
tágabb körökben is elismerik. Vering az előszóban kimutatja Platon
athéni ideje és mai korunk szellemi válságának hasonlatosságát. Platon
mindegyik párbeszéde küzd kora felforgató, romboló hatalmasságai,
közelebbről az álbölcselet tagadó jellegű felvilágosodása, a természet
bölcselet anyagelvűsége, a tudatlan emberlömeg ábrándjai s a hatalomravágyó vezetők, ma ú. n. népbiztosok nyers és vad önzése ellen.
Érdekes megfigyelnünk, mint igyekszik Platon a maga párbeszédében
minden életrevalót és cselekvőképest — mint ma Eucken cselekvő
eszményi bölcseleté — a jövő számára megmenteni, új államjogi érzü
letet kifejleszteni és egy új etikát megalkotni, hogy azzal aztán a ha
mis és hazug látszat világából az örök eszmék fensőbb világába emel
kedjék. Nagyon tanulságos ennek a folyamatnak a követése Platon
főbb művei alapján: a „Protagorasz,1 c. dialógustól kezdve fel a
Phádruszig és a Szimpózionig, az ókori irodalom legszellemesebb mű
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véig. írónk mindenütt Platon műveiből csak a lényeget, a főbb prob
lémákat keresi és vonzó előadásban szinte szemünk elé érzékelteti.
Felfogásában közeli viszonyban tudja magát Eucken-nel és jénai tan
széke utódjával, Wundt-al. — Korunk hamis Platon-magyarázóit
Leisegang: ,,Die Platondeutung der Gegenwart" c. műve ismerteti,
amelyben a platonizmus története, Platon élete és fejlődése, eszmetana,
mithosza és államelmélete alapján sorra cáfolja a mai napi érdekeknek
szolgálatában álló újabb magyarázókat, akik, mint p. o. Horvald, Singer
és mások Platon áltanából még Marx-féle kommunizmust, sőt fajelmé
leteket is tudtak kiolvasni. A kritikai tisztogatás kezdeményezése
Erdsiek művéhez fűződik. E Platon-magyarázók eljárása élénken emlé
keztet az őskeresztyénség állítólagos kommunizmusának mai hírhedt
felfogásához és értelmezéséhez. — Végül Scholz: ,,Eros und Caritas"
c. művében a platoníkus eszményi és a keresztyéni erkölcsi szeretet
egymáshoz való viszonyát ismerteti. A szerző tudvalevőleg egy nagyobb
,,vallásbölcseletnek" közismert írója. Platónnál a szeretet kedélyi éle
tünk meghatározottsága, mely a szépnek ősképén, az ú. n. eídosz-on
nyugszik és kizárólag a férfiember tulajdona. Mint minden platoníkus
eszmét, úgy a szépnek eidoszát is megilleti a tér- és időntúíi valóság
az önmagában nyugvó autonómikus önlét jegye s így a szépnek
ősképéhez való fölemelkedés képességének mondható. Arisztolesz ren
dezésében már egy fizikai-kozmikus elvnek magaslatára emelkedett, s
mint vílághatalom a kozmosz egészére vonatkozik, úgyhogy egy maga
sabb létformára való törekvésnek mondható. Nem vonatkozhatik tehát
az istenre, akivel mint a teljes tökéletességgel az ístenszeretet keresz
tyén fogalma össze nem egyeztethető. A platonikus-arisztoteleszi meta
fizikában merev képtelenség a fogalom, amelynek alapján teremtő isten
ről sem szólhatunk, amint hogy a gnoszticizmus a kér. őskorban egy
külön demiurgoszt vett fel vílágalkotónak. Ez alapon ki van zárva
istennek testté létele is a Jézus Krisztusban és annak a keresztfáig
való alászállása. E ponton, a keresztyénség e sarkpontján egymást ki
záró ellentét van görög és keresztyén életfelfogás között. Hisz a ke
reszt kizárja az önerőnkből való felfelé törekvés képességét. A keresz
tyén értelemben vett szeretet Scholz meghatározása szerint kizárólag
az istenszeretet által van meghatározva és itt vitatkozik Harnack ama
felfogása ellen, amely a szeretetet I. Kor. XIII. alapján kizárólag a
felebaráti szeretetre vonatkoztatja. A kér. és görög felfogás ellentéte a
szeretet meghatározásában abban is mutatkozik, hogy annak gyakorlója
nemcsak a férfi, hanem kiválóan a nő, amint azt a kér. szeretetmunkásság történetében Mária, a thüringiai magyar Erzsébet és Dante
Beatrix-e fényes példája igazolja. A görög gondolkozás a szeretet kér
désében is arisztokratikus, a keresztyén ellenben demokratikus jellegű.
(Budapest)
Dr. Szlávik Mátyás.
Mohr Győző: Fogalmazástan. Budapest, 1931. A szerző kiadása.
Fébe-nyomda. 312 lap.
Szemlénk szerkesztőbizottságának tagja, a szerző eredeti és hézag-
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pótló könyvet adott ki ily címen saját költségén (jellemző tünet!). Akik
magyar nyelv- és irodalomtanítással foglalkoznak, jól tudják, milyen
kevés eredményt tudnak sokszor elérni önhibájukon kivüi eső okokból
e tárgyban, legtöbbször azért, mert nincs útmutatójuk kezdő tanár
korukban. A legtöbb tanár — különösen régebben — úgyszólván min
den gyakorlati kiképzés nélkül csak saját kárán tanulta meg, hogyan
kell e tárgyat módszeresen tanítani. Pintér Jenő főigazgató írja Mohr
könyvéről: „Eddig nincs semmiféle ilyennemü útmutatónk, amihez a
kezdő tanár tanácsért fordulhatna." Tehát e hiány pótlására készült
Mohr könyve, melyet ismertetni kívánok, bár jól tudom, hogy e rövid
sorok nem adhatnak hű képet a könyvről. De talán elérik azt, hogy
szaktársaim figyelmét rá felhívom és ezzel a fogalmazástanítás mun
káját elősegítem.
A könyv tartalma így tagolódik: I. Gyakorlati rész, melyben
tanítványaitól, a budapesti II. kér. reáliskola növendékeitől közöl bő
séges mutatványokat az ő elnevezése szerint élmény-, helyszíni, meg
figyelő, elmélkedő fogalmazványokra. Azután ad ezer tételt különböző
tárgyakról: így a természet, foglalkozás, művészetek köréből, érzelmi
és értelmi körből, évszakokról. Ezekből a tanár sokat meríthet, hiszen
egy tapasztalatokban gazdag, gondolkodó tanár élete munkájából szű
rődtek le. Végül e részben vázlatokat kapunk „időrendi, okoskodó,
irodalomtörténeti és bonyolító“ fogalmazványokra. A II. rövid elméleti
rész (199—221. 1.), majd a III. Gyakorlati rész következik a 226—44.
lapokon a tanításra vonatkozó gazdag utasításokkal. A IV. is ezt egé
szíti ki, pár lapon rámutatván a fogalmazástanítás nehézségeire, a tisz
tázandó fogalmakra, és adván útmutatásokat ezek leküzdésére (245—
251. 1.). Az ú. n. VI. rész a végcélt tűzi ki a „közírály"-ban. A könyv
Függelékében 10 lapon bevezet a műbírálatba példákkal; az utolsó
•20 lap pedig a legújabb helyesírást adja röviden szótárral.
A gazdag tartalom kétségkívül gondolatokat ébreszt, a tanárt segíti,
de a tanulók kezében is alkalmas segédeszköz lehet a fogalmazás
tanulásban. Szeretném, ha minden magyar szakos, de nyelvi szakos
tanár általában megismerkednék ezzel a könyvvel, mely segédkönyvnek
is beválhatik. Ebből haszna lenne oktatásügyünknek, de egyúttal el
ismerése lenne ez evangélikus-protestáns tanügyünk egy régi munká
sának önzetlen úttörő tevékenységéért.
Dr. Böhm Dezső.
Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik születésnapja alkal
mából. Szerkesztette: Pintér Jenő. Kiadja: a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság, 1931. 216 lap.
Tudóst legméltóbban tudományos emlékkönyvvel lehet ünnepelni.
Emlékkönyveink tekintélyes sorában főkép olyanokkal találkozunk,
melyekben a tudós tanítványai és munkatársai legújabb kutatásaikat
nyújtották át az iinnepeltnek, mintegy újabb bizonyítékát közös irá
nyuk eredményességének. Négyesy László 70- születésnapját ünneplő
harminc írónk nem ezt az utat választotta, hanem egy-egy tanulmány
ban Négyesy munkásságával foglalkozik s nem kevésbbé értékes könyv
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vei lepte meg az ünnepeltet és a tudományos világot. Négyesy érde
meit úgy méltatják, hogy megrajzolják kora tudományos törekvéseit,
abból domborítják ki érdemekben gazdag alakját s ekkép szellemtör
ténelmünknek becses fejezetét írják meg. A könyv alaphangját Hováth
János tanulmánya („Négyesy László") üti meg s irodalomtörténetünk
fejlődésrajza után kijelöli egyúttal azt a helyet, mely Négyesyt iroda
lomtörténetünkben megilleti. Mindenki tudja — mondja — hogy N.
mind a mai napig az u. n. irodalmi segédtudományoknak legiskolázottabb szaktudása, köztük verstanunknak első tudományos rendszerzőie. Sokan ezek specialistájának tartják, mert e segédtudományokból
tankönyveket írt, irodalomtörténeti kézikönyvet viszont nem adott. Pe
dig e hiány mindössze annyit jelent, hogy meg volt elégedve az or
szágszerte használt Beöthy-féle kézikönyvvel. Kézikönyveiből látszik,
hogy ö oly specialistája az irodalomtörténetnek, aki másokhoz képest
jobban felszerelte magát az irodalom nyelvi oldalát illettő szabatos is
meretekkel s azért a szaktudományokban oly igen fontos formatörténeti
problémák iránt a szokottnál kiműveltebb fogékonysággal bír. A nem
zeti irodalomtörténet, mint nyelvproblematíkával kiteljesűlt szaktudo
mányi tipus Négyesy László tudós gyakorlatában és elméleti tanításá
ban jutott el máig leghatározottabb öntudatra. Gulyás Pál N. életének
főbb adatait és irodalmi munkáinak jegyzékét állítja össze. Egri tanutóéveiről Brisits Frigyes számol be, főkép önképzőköri dolgozatairól,
melyekből egyenes út vezet tudós munkásságához. Badics Ferenc redkivül érdekes képben mutatja be N. középiskolai tanári pályáját s vele
a gyakorló főgimn. életét. Császár Ernő a gyakorló főgimn. jegyző
könyvei szerint „N. L. a tanárképzés szolgálatában" címen N. több me
todikai állásfoglalását ismerteti, Pitroff Pál N.-nek a Pedagógiai Társa
ságban és a Magyar Pedagógiában vállalt szerkesztői és értekező mű
ködését mutatja be, rátérve a különböző iskolafajok tanterveinek és
utasításainak megírására kapott megbízatásaira is. Zolnai Béla hálásan
emlékezik vissza N.-re, a középiskolai tanárra. Sajó Sándor N. kö
zépiskolai tanáregyesűleti érdemeit méltatja. Idézi a második tanári
kongresszuson mondott szavait: „Életem tragikumát látom benne, hogy
aki a magyar tanárság szellemi és erkölcsi emeléséhez akartam csekély
erőmmel hozzájárúlni, anyagi küzdelmeinek eszközéül kellett szegődnöm.
De azt hiszem, ez a magyar tanárság trgikuma is ebben a két év
tizedben."
Őstörténeti kutatásairól Kristóf György értekezik. N. „A magyar
költészet eredete" c. tanulmányában (1910) azt a tételt állapítja meg,
hogy a költészet lényegében olyan eredetű, mint a nemzet és a finn
ugor nyelv eredete, másrészt a török vérkeveredés útján történt nem
zetformálás kérdésében intuitív módon jó tíz évvel előbb megjelölte
azt az irányt, melyben Gombocz—Hóman munkássága elindult. Szinynyei Ferenc N.-t mint középkori irodalmunk búvárát jellemzi Kristóf
témáját is érinti s aztán N.-nek a király mondákra vonatkozó kutatá
sait méltatja. N. kifejtette, hogy nincs krónikáinknak még egy olyan
szépen megírt fejezete, mint a Bécsi Képes Krónikának idevágó sza-
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kasza. N. L. és a XVI. századi irodalmunkról Dézsi Lajos értekezik.
A Beöthy—Badics-féle Magy. Irodtört.-ben megjelent „A XVII. sz.
vallásos irod.“ c. értekezést és N. Zrinyi-kiadását méltatja. Gálos Re
zső szerint (N. L. és a XVIII. sz. irodalmunk) Zrínyitől Kisfaludy Sán
dorig és Csokonaig, ez az a kor, mely felé N. figyelme közel félszá
zadon át legtöbbször és legnagyobb érdeklődéssel fordul. Elsőnek vette
észre, hogy e század nagy eszmefordúlatának rugói az okos fajszeretetben keresendők s eredménye az irodalmi lélek ébredése volt. Ez a
sokáig sivárnak látszó század a barokk kultúrából a magyar nemzeti
irodalmat teremtette meg. Méltatja N.-nek Ráday Pál-, Amadé László-,
Faludy Ferenc- kiadásait s Mikesről írt tanulmánya mellett kisebb dol
gozatait. N. sem a testőrírókkal, sem az „illuminatusok“ másik csoport
jával, a németesekkel nem foglalkozott tudományosan. Nyilván nem
rokonszenvesek neki a végeredményében idegen eszmeáramlatok, s
nem állnak jól konzervatív, nyugodt egyéniségéhez a hevesebb reformok.
Borbély István (N. L. és XIX. sz. irod.) N.-nek Tompáról, Lévairól,
Gyulairól, Eötvösről, Mikszáthról és Bajzáról szóló dolgozata mellett
főkép Arany-monografiáját emeli ki, mely Gyulai emlékbeszéde mellett
az Arany-irodalom legjelesebb alkotása. Fejtegetéseit avval fejezi be,
hogy N. tudós, kinek írásmüvészete magánviseli foglalkozásának felelős
méltóságát. Sík Sándor (N. L. és XX. sz. irodalmunk) N.-nek legújabb
irodalmunkról szóló apróbb nyilatkozatait közli, melyek általános ter
mészetűek. Ilyen a Hegedűs Loránttal folytatott Adv-polémia, amelyet
a hagyomány-tisztelő, irodalmi, nemzeti és etikai érzésében sértett em
ber felháborodása indított meg. A magyar irodalom és költészet fejlő
dése c. tanulmányában igen értékes állásfoglalásai és megállapításai
vannak, úgyszintén Makkay Ady könyvével kapcsolatban. Távol min
den személyeskedéstől, hevességtől, magamegfeledkezéstől eszmékért
küzd, érvekkel harcol s ellenfelének személyét még ott is kíméli, ahol
a felháborodás pátosza szól belőle. Császár Elemér (N. L. a kritikus)
főkép N.-nek Horváth János verstani munkájáról, Pintér Jenő két kö
tetes irodalomtörténeti kézikönyvéről írt bírálalával foglalkozik. Viszota
Gyula (N. L. a Magyar Tudományos akadémiában) N. akadémiai tag
ságának történetét mondja el s Beöthy elismerő ajánló sorait közli. N.
az Akadémiában igen nagy munkásságot fejtett ki, 41 alkalommal ke
rült bírálóbizottságba s 14 alkalommal maga írta a jelentést. Megemlé
kezik N. ünnepi beszédéről, Madách és Jókai tanúlmányáról. Szász
Károly (N. L. akadémiai drámabírálatai) szerint 35 év alatt többször
vett részt drámabírálatokban s öt ízben ő volt a bíráló bizottság elő
adója s mint ilyen alkalmat talált arra is, hogy Herczeg F., Molnár F.,
Lengyel M. és Móricz Zs. darabjairól véleményt nyilvánítson. Nemzeti
irodalmunk történetének tökéletes ismeretén kívül világirodalmi alapos
tájékozottság, bölcseleti alapvetés, az elemzésben és az összefoglalásban
egyaránt kitűnő képesség, ízlés, a felfogásban és stílusban, erős erkölcsi
érzék, nemes hazafias lendület, biztos szem és ítélet jellemzi úgy tisz
teletreméltó egyéniségét, mint egész működését. Várdai Béla (N. L. a
Szt. István akadémián) idézi N. célkitűzését: „a keresztény magyar
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szellem és méltatását“ másfelől „a pártszempontokon felülemelkedő
önérzetes és meggyőződéses kritika ápolását az elfogultság veszélye
és látszata nélkül.“ A különféle ünnepi és tagavató beszédeiből Várdaival kiemeljük Jókai védelmét a jezsuita oldalról ért támadásokkal
szemben. N. Jókainak különösen erkölcsi értékét méltatja, hangoztatva
mily szerencse és áldás ránk, hogy Jókai az ő megbabonázó hatalmát
általában az eszményiség szolgálatába állította. „Négyesi L. irodalmi
tanulmányai" címen Alszeghy Zsolt értekezik. Ha valami összefoglaló
néven akarná jellemezni tanulmányait — mondja — a pszichológiai
esztétika hajtásainak kellene őket nevezni. Négyesy egyébként a maga
értékelő megítélésének mértékegységét abban a munkában határozza
meg, amelyet a történelmi ember a közösség, a nemzet és
emberiség javára végzett. N.-vel a nyelvtudóssal Tolnai Vilmos foglal
kozik. N. mint nyelvész kezdte pályáját. Szegedi nyelvjárás c. mun
kája sok módszerbeli elvi kérdést vet fel, Balassa Fonetikájának, Simonyi Mondattanának kitűnő bírálatai jelentékeny nyelvészeti készült
ségről tanúskodnak. Legmélyebben járó tanulmánya: ,,Arany és a ma
gyar nyelv.“ Ennek végső következtetése az, hogy „Arany minden
nyelvművészünk közt a legmagyarabb. Az ő szelleme volt eddig a
nyelvalkotó magyar népléleknek legnagyobb átmérőjű, legtöbb sugarat
összefogó és erősítve továbbadó lencséje." Zlinszky Aladár (N. L. a
tankönyvíró) N. tudományos értékű tankönyveinek jelentőségét emeli
ki. A középiskolai oktatással ' raló foglalkozást, Kármán Mór tudóshoz
méltó munkának hirdette, míg az ifjabb nemzedék csak tudós célokat
ismer s lehetőleg nem kívánkozik a középiskolába. N. a tudós mint
tankönyvíró is kiváltságos helyet foglal el. Horváth Cyrill (N. L. és a
magyar verstudomány) végigvezeti az olvasót verselméletünk fejlődésén
s N. L. verselméletét magyarázza és méltatja. Horváth C. azt mondja,
hogy ő és kortársai N. ezen művének köszönhetnek legtöbbet. Csodál
ták — mondja — N. nagy tudását, finom boncoló elméjét, nagy esz
tétikai érzékét, stílusának csillogó művészetét más műveiben is, de
fiatalkori mestereik, Gyulai Pál, Budenz József, Thewrewk Emil, Beöthy
Zsolt közé verstudományi iratai révén sorozták. Ezen a téren az ak
kori nemzedék és az irodalom valóban neki köszönhet legtöbbet. Morvay Győző (N. L. a szónok) N. akadémiai emlékbeszédeiből, a kö
zépiskolai tanárság ügyeiért mondott és politikai beszédeiből sok mély
gondolatot, szellemes mondást idézve teljesebbé teszi a N.-ről eddig
ismert képet. „Magyarország arat, csak a tanárság nem arat, csak vet,
mindig csak vet!" idézi Morvay N.-t. N. beszédeiben is nagylelkű
magvetője nemzetének. Ilyennek ismerjük meg Hankiss János cikké
ből is: („N. L. az egyetemi tanár"). A jó pedagógus és tudós tanár
egyesül N.-ben. Pap Károly N. L. és Beöthy Zsolt barátságát érdeke
sen festi. Beöthy segítette N.-t a gyakorlógimnázium tanári székébe,
befogadta csütörtöki társaságába, a Pallas Lexikon irodalomtörténeti
részének szerkesztésére maga helyett ő ajánlja N.-t, ő ajánlja a Kis
faludy Társaságba s Négyesy váltja fel Beöthyt az Orsz. Tanáregye
sület elnöki székében, N.-nek Kisfaludy Társaságbeli szerepével külön
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Világjárók. Utazások és kalandok. Ütleíró sorozat. Kiadja a
Franklin Társulat.
Az útleírásokban távoli földrészek felfedezésének hősi küzdelmei
elevenednek meg szemeink előtt; idegen országok színes életét éljük
át soraik nyomán; új ismereteket merítünk belőlük és így értékes
forrásai a továbbképzésnek; léleknevelők, jellemfejlesztők az ifjúság
számára, mert az emberi akarat, az emberi tudás erejét, diadalát pél
dázzák. Pedagógiai szemszögből nézve, az útleírásokat 4 főcsoportba
lehet osztani. I. Ismeretlen területeket tudatosan kutató felfedezők
expedícióinak tudományos eredményeiről szakemberek részére kiadott
munkák, melyek a területek térképezését, geomorphologiáját, geofizi
káját, meteorologiai, állat-, növényföldrajzi, archeológiái, anthropologiai
adatait tartalmazzák. Legtöbbnyire elvont, a szaktudományok részleteibe
hatoló fejtegetéseket a pedagógusok csak kellő kivonatolások révén értékesíthélik az iskolában. A II. csoportba azokat a műveket sorozhatjuk,
melyek az expedíciók útját, élményeit, a bejárt területek életét, nép
rajzi sajátosságait tárják elénk a szakszerű felsorolások elhagyásával a
felfedező, esetleg valamelyik útitársa tollából, vagy pedig hozzáértő,
ügyes szakember, földrajzi író kivonatos átírásában. A III. csoportba
az egyszerű útleírások, útirajzok tartoznak. Ezek lehetnek természettudományilag, földrajzilag képzett, de szaktudományi babérokra nem
pályázó utazók memoirjai, nyíltszemű pedagógusok, földrajzi írók, újság
írók, vadász- és sportemberek a való életet elénkvetítő skizzei, vagy
az élet legkülönfélébb hányattatásai révén idegen területre került ember
színes emlékei. — Lényeges azonban, hogy a valóság, szavahihetőség
ízével gyönyörködtessenek. A IV. csoportot a fentiekből az ifjúság
részére átírt regényes kalandok alkotják.
Minket pedagógusokat, de a nagyközönséget is, az utóbbi 3 cso
portba sorozható munkák érdekelnek, Ezek közül is azok, amelyeknél
— ha önállóan jelennek meg — a szerző neve, életpályája kezesség
arra, hogy valóban átélt cselekményekkel ismertetnek meg, vagy pedig
azok, amelyeket megbízható, ügyes, szakképzett, a földrajzi és útleíró
irodalomban jártas színestollú szerkesztő válogat össze gyűjteményes
sorozat keretében. Ilyenekben bizony — külföldi mértékkel mérve —
meglehetős szegények vagyunk. A háború előtt a Földrajzi Társaság
fémjelzésével jelentek meg nagyon értékes, komoly, önálló útleírások.
Sajnos, ezeknek a sora megakadt. Majd a jelen évtized derekán a
Világirodalom könyvkiadó vállalat dobott piacra Halász Gyula szer
kesztésében Hat világrész cimen 21 kötetet, melyeknek legnagyobb
része úgy a pedagógusok és nagyközönség részére, valamint az ifjúság
számára értékes volt- Anyagi okok miatt, sajnos, ez is megszűnt.
Halász Gyula lelkes buzgalma azonban nem szűnt meg s az út
leírások iránti fanatikus odaadása hozta létre a Franklin Társulat ki
adásában a Világjárók köteteit. S mint a Hat világrész kötetei, a föld
kerekség egész horizontját feltárták, megnyitották a nagyközönség és az
ifjúság előtt, úgy a Világjárók köteteire is nagyon nagy szükség van s
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határozott hiányt pótolnak, mert, sajnos, magyarnyelvű útleíró irodal
munk, akár a tanár, akár az ifjúság szemszögéből nézzük, nagyon
szegény. Még nagy-nagy fehér foltok tarkítanák azt a világtérképet,
amelyre felrajzolnék az egyes országokról megjelent magyarnyelvű
munkákat. Különösen az ifjúság nagyon érzi a hiányokat. Robinson
Crouse, Stanley, Liwingstone, Magyar László, Ielky András regényes
történeteit, Verne úti fantáziáit hamar felhabzsolja, s mivel a képzelet
játéka nagyon nagy s komoly munkákkal szóróját nem tudja kielégíteni
s az ifjúsági könyvtárak nem tudják éhségét lecsillapítani: jönnek a
detektívregények, a ponyvák, a kávéházi márványasztal mellett készült,
olcsó, raffinált fércmunkák, melyek testét-lelkét megmételyezik. Ezért
végtelenül fontos, hogy a pedagógiai lapok hasábjain állandóan nyilván
tartsuk azokat az útleírásokat, amelyek iskolai ifj. könyvtárak részére
alkalmasak, hogy a legtöbbnyire filológus könyvtárkezelő kollégák, akik
természetszerűleg nem tekinthetik át az egész szellemi élet termését,
értékes, megbízható útmutatásokat kaphassanak a szaktanárok részéről.
Sok filológus-mathematikus kollégámtól hallottam már, hogy valami olyan
végtelen nyugodt érzés ömlik el egész valójukon, mikor száraz szak
munkáik, fárasztó iskolai munkájok, a napilapok ádáz politikai küzdel
mei s az emberi erkölcstelenséget, romlottságot kiteregető közleményei
után, egy-egy útleírást olvashatnak, amelyik tisztult légkörével kiragadja
az embert a mai tülekedő élet zajos forgatagából s elviszi a jó Isten
végtelen birodalmába, a természet templomába.
A legutóbbi két év alatt a Világjáróknak 10 kötete jelent meg a
legváltozatosabb tartalommal. Majdnem másfél évszázadra visznek vissza
a föld megismerésének történetébe. A sorozatot a szerkesztő úgy
igyekszik összeállítani, hogy a pedagógusok s a nagyközönség igényei
nek lehető kielégítése mellett nyugodtan elhelyezhessük az ifj. könyv
tárak polcaira is. A tanár értékes segítőtársat kap a földrajz tanításában,
a nagyközönség érdekes olvasmányt, az ifjúság pedig okulhat a nagy
jellemek törhetetleu akaraterejéből. 1. Önálló felfedezők életéről, kuta
tásairól adnak számot a következő kötetek: Gustav Machtigall: Szahara
és Szudán; Georg Schweinfurth: Afrika szívében. Mungo Park: A
Gambiától a Nigerig. Sven Hédin: Belső Ázsia küszöbén. A német
Nachtigall a mai Tripolisztól délre eső területen át nyomul be a Sza
harában, a 19. század II. felében a Tibeszti fensíkon és a félelmes
Vadain át jut el a Nílushoz. Az ugyancsak német Schweinfurth na
gyobb tudományos késziíltségű utazó. Különösen földrajzi és botanikai
kutatásai s a törpe népekre vonatkozó történelmi adatai révén, halha
tatlanok érdemei. Egyiptomban s a közel Belső-Afrikában töltötte el
életének javát. A z angol Mungo Park 1795—97-ben a nyugati part
szegély felől közelíti meg a fekete földrész belsejét. Második útján
életével áldozott a Niger-probléma megoldásáért és Szenegambia népei
életének felfedezéséért. Könye kissé száraz, lendület nélküli. Sven Hedint
nem kell jellemeznünk. Izig-vérig felfedező, szerelmese Belső-Ázsiának.
Nyugtalan természete most hajtotta vissza az orosz-kínai határkonfliktus
veszedelmein keresztül, jelenleg is Belső-Ázsiát kutató monstre expe-
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diciójához. 1890—91-ben, 25 éves korában megtett II. útját vetíti elénk
a Világjárók kötete, mikor először lépte át Belső-Ázsia küszöbét,
későbbi halhatatlan kutatásai színhelyét. Nachtigall, Schweinfurth, Sven
Hédin munkáit alsóbb osztályos könyvtárak részére is beszerzendőnek
tartanám, míg Mungo Park művét talán csak felsőosztályosok számára.
2. Cholnoky Béla nem éppen szerencsésen visszaadott, kivonatos át
írásában a nagy magyar utazónak, gróf Teleki Sámuel-nek 1887—89ben a nagy tavak, Kilimandsáró vidékére tett keletafrikai útjával ismer
kedünk meg. A magyar akaraterő, a hivatását s nagy jövedelmét hasz
nos célokra fordító magyar mágnás jellemét, útjának viszontagságait nem
eleveníti meg úgy, mint megérdemelte volna. 3. Az útleíró memoirirodalom gyöngyei közül valók a két német, Berger és Wegener munkái
(Berger: Az örök tavasz szigetein, Wegener: Egy világjáró emlékei).
Berger a Csendes-Óceán világát, a Sandwich szigetcsoportnak, Hawaiinek regényes történetét, a kihalóban levő kanakok népének szokásait,
életét, a nagy vulkánok Maona-Loa, Kea, Kilauea stb. poklát rajzolja
előttünk 1902—03-as utazásai kapcsán. Wegener prototipusa az okos,
nyíltszemű, természettudományosán képzett bolyongónak, kalandozónak.
1898—1911-es évekre eső bolyongásai óriási távlatokat ölelnek át.
A kiválogatott, ügyes rajzok a Tonkingi öböltől, Jáván, Sziámon át ElőIndiáig, Ceylonig a legváltozatosabb mozaikokként rajzolódnak szemeink
elé, hogy a következő oldalon Amerika vadregényes tájain (Colorado
völgye stb.), vagy a Csendes-Óceán mesés szigetein ébredjünk fel.
Mindkét könyvet III—IV. osztálytól felfelé is ajánlhatom. 4. Tervszerű,
hivatalos, veszélyes kiküldetések közben szerzett emlékekről beszélnek
az alábbi könyvek: William H. Gilder munkája, A Jeanette pusztu
lása, a sarki hajótöröttek felkutatására Szibérián keresztül tett út bor
zalmairól számol be. Ez a könyv is az a sok közül, mely a pólusok
meghódításának tragikus nehézségeit vázolja. Mansilla ezredes: A pam
pák utolsó vad indiánjai című könyvében 1870-ben a délamerikai
araukán-rankéle indiánok közé tett „békéltető" útján szerzett benyo
másaival foglalkozik. Rég letűnt idők és szokások megrögzítése, az
európaiak pálinkás butykosainak pusztító hatása az, ami második
részétől érdekessé teszi a könyvet, melynek első fele meglehetősen
száraz. Csak felső osztályosoknak, önképzőköri könyvtárakba. A. Phillip:
Ausztrália honalapítói. A német származású angol tengernagy 1789-ben
Londonban közzétett útleírás számba menő hivatalos jelentése a leg
ifjabb földrészen alapított büntetőgyarmat első fegyencszállítmányaínak
hajóútjáról, az új honfoglalásról, a benszülöttek viszonyairól, szomorú
tragédiájáról s az akkori társadalom érzéketlenségéről, az akkori mat
rózok vérlázító, fertőző hatásáról, mellyel a benszülötteket megmér
gezték. A felső osztály számára értékes kor- és erkölcsrajz.
Minden kötet ára 6'40 pengő. Képek tarkítják a köteteket, amelyek
ha nem is kifogástalanok, nem is mindig simulnak a tartalomhoz, mégis
élénkítik a szöveget. Ezeket legközelebb jobban kellene megválogatni.
Érdeklődéssel várjuk a további köteteket, de reméljük, hogy nemcsak
a múlt, hanem a jelen évszázad eseményeivel is fogunk találkozni a
sorozatban,
Kondói Kiss József dr.
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Ossendowski: A Nap rabszolgái. Kutaióutam a legsötétebb
Afrikában. Fordította: Révay József. I—II. k. Franklin-társulat kiadása.
Budapest, 1931.
Ossendowskinak már ismertettük néhány munkáját lapunk hasáb
jain. Ezt a művét is meg kellene ismerni minden tanárnak és pedig
nemcsak a földrajz, hanem a történelem, a közgazdaság tanárának is.
Sok olyan dologra rávilágít, amiről mi az egyetemen hírt se hallunk,
pedig föltétlenül tudnunk kell róla.
Nem tehetjük, hogy minden változatán, minden fejezetén végig
menjünk, pedig azok is tanulságosak: Az Atlanti-óceánon, Afrika kü
szöbén, Harc a négerek függetlenségéért, A száműzöttek szigete, A
Föld fiai és a pásztorkirályok, Egy kis európai levegő — és vissza a
dsungelbe, A méregpróba, Krisztus az ellenség földjén, A vörös talány,
A Nigeren, A technika új küzdőtere, Az ipar virágzó új világa, A
fehér hullám, stb. a főbb fejezetek címei.
Legtanulságosabb ránk nézve az a fejezet, ahol Krisztus tanítá
sáról, a keresztyénségről, annak hatásáról elmélkedik. Ecseteli a missziók
hatását. Ha valahol, úgy itt fogadta a tömeg Krisztus tanítását újjongó
örömmel, hiszen megváltotta őket a rabszolgaságból. Mintahogy Krisztus
tanítása mindenütt a világon a lelki szegények, a szorongatottak és
megvetettek, a szomorúak és betegek, a szerények és az alázatosak
vallása és azoké, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot: úgy ez
a tanítás itt is csak a szegények, az alázatosak és a nyomorúságban
sínylődök közt talál visszhangra. Azonban a dsungel és az afrikai
hegvek szabad népe nem sorakozik a keresztnek, a gyötrelemnek és
a megváltásnak a szárnyai alá. Ezek többsége mohamedán.
A fekete bennszülött elképzelése szerint a keresztyénség szorosan
összefügg a fehér ember fogalmával, akinek borzasztó, gyilkoshatású
tűzfegyverei vannak, aki érti, hogyan kell a beteg testrészeket levágni
anélkül, hogy az embert megölné, aki nagy távolságokon át is tud
beszélgetni, aki egyik helyről a másikra gyaloghíntó és ló nélkül is
el tud menni, aki olyan kocsiban utazik, amit semmi sem hűz, aki a
levegőben tud röpülni, átúszik az óceánon, a villámot és a menny
dörgést szolgálatába kényszeríti és minden népet rabszolgájává tesz.
A fekete mozlimek és fétisimádók, a négertörzsek azért félnek a
keresztyénektől, mert elpusztítják az ő hagyományos társadalmuk egész
szervezetét. Itt van p l az egynejűség kérdése, amely a négerek szerint
egyértelmű a feketefaj kiirtásával, mert az égalj és az életfeltételek
úgyszólván megkövetelik a többnejűséget, amely megegyezik a négerek
természetével, enyhíti a nagy gyermekhalandóság következményeit,
födözi a munkaerő-szükségletet, ami a földművelésben és a nehéz
házi munkákban nélkülözhetetlen. A keresztyénség küzd a rabszolga
ság ellen, a néger családok jóléte pedig ezen alapszik; hirdeti az
urak és szolgák egyenlőségét. Mindez az izlam malmára hajtja a vizet,
amely amúgy is ellenséges hangulatot teremt a fehérfaj iránt. Az izlám
a befolyásos és nemes bennszülött családokra támaszkodik, elismeri a
hagyományos uralmat a rabszolgák és utódaik fölött, támogatja a több-

PRO TESTÁN S TANÜ G YI SZEMLE

301

nejűséget és természetes törvényes korlátot állít szabadok és rab
szolgák közé.
Tudják ezt a missziók is, mert munkájuk rögtön romba dől, mi
helyt abbahagyják a munkát. Krisztus tanítása mégis győzni fog, de
addig még sok idő telik el. Ezt a győzelmet az európai civilizáció
fogja megszerezni, hacsak maga is tönkre nem megy előbb. Ha az
orvostudomány a gyermekhalandóságot a rendes arányra leszorítja és
megtanítja a lakosságot a betegségek leküzdésére ; ha a technikai tudo
mány az egész földrészt át — meg átszövi a vasútvonalak és az autó
utak hálójával; ha a gazdaság-iudomány a napégette földet termőfölddé
varázsolja s meghonosítja a néger gazdálkodásban a mechanikus ekéket
és a többi gazdasági gépet — akkor megszűnik a többnejűség és a
rabszolgaság, akkor az igazán szabad néger, akár patrícius, akár
plebejus, meg fogja érteni Krisztus tanítását, amely nemcsak a gyá
moltalanokat, elnyomottakat és lelki szegényeket áldja meg, hanem a
könyörületes és békeszerető hatalmasokat is. Akkor odasereglenek a
fekete törzsek az Üdvözítő keresztje alá, mert senki sem tudja mé
lyebben megérezni az Emberfia szívébe lángoló forró szeretetet, mint
az ő gyermeki galambszívük és egyszerű lelkűk.
Míg más népeket a keresztyénség vezetett a civilizációhoz, addig
egészen bizonyos, Ossendowski szerint, hogy Afrikában a civilizáció
egyengeti Krisztus tanításának útját és biztosítja végleges győzelmét.
Mindez azonban a jövő titka.
Horváth Károly.
A debreceni Tisza István tudományegyetem évkönyve és
almanachja az 1929—30. tanévről. Debrecen, 1931. 390. 1. Fase. XVI.
Az eddigi évkönyveknél bővebb terjedelemben jelent meg a múlt
tanévi almanach a debreceni egyetem működéséről. Tartalmas és az
érdeklődök minden csoportját olyképpen kielégítő kötetét az teszi főleg
terjedelmessé, hogy az egésznek csaknem egyharmadrészét elfoglalja az
ünnepek s ünnepélyek leírása az azokon mondott beszédekkel. Sőt
még nemcsak a honoris causa doktorok, hanem az egyszerű doktorok
felavatásán mondott rectori avató beszédek is 20 oldalt foglalnak el.
Egyébként az egész három részre oszlik. Maga a tanítási munka a
II. részbe van belesürítve. A munka gyönyörűen megy előre szelle
miekben. Az anyagiakban azonban van kívánni való (183. 1. : kari
kívánságok). A magántanári status emelkedett, sőt egy nő is elérte e
fokot (Vendl Mária). A btiratkozott hallgatók száma az I. félévben
1379 (a II-ban 1307) volt. E szám jórésze a jogi karra esik 657 (627).
Az ifjúsági egyletek működése, a szűkkörű keretek közt folyik. A jó
tétemények s a Mensa jótékony hatása mutatkozik a hallgatók számá
nak emelkedésében (Tavaly 1191, illetve 1139 volt.). Ha mindezekhez
elmondjuk még azt, hogy az egyetem kapcsolatát a kollégiummal a
Tisza István személye s emléke is erősíti (nagyon szép kortörténeti
képet ad a „Tisza István a kollégiumban" c. emlékezés), akkor látjuk,
hogy Debrecen méltán lehet büszke az egyetemére. Az almanach ezévi beosztása eltér a tavalyitól, de gondos munka bizonysága. A XII.
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kötet azonban, bizonyára pénzügyi okokból, még mindig hiányzik a
sorozatból.
Gulyás József.
Lősy Schmidt E d e: Hatvani István élete és művei. Debre
cen, 1931. A Tisza-társaság kiadványa. I. rész.
A tudós debreceni tanárnak életéről, kiről olyan sokat beszéltek
és Írtak már, egy vaskos, 218 lapnyi könyvet írt a szerző, akinek
eddig is számottevő munkássága van a reális tudományok történetének
megismerése terén. Megírta a hortobágyi kőhíd építésének, a pesti
lnst. Geom.-nak történetét, meg akarja írni a reális tudományok törté
netét a debreceni iskolában is, de ehhez a nagy tanárok életrajzának
megírása szükséges előbb. így fogott ő hozzá a hatvani életének a
megírásához. A nagy műnek az első részét már el is készítette. Ebben
a tudós tanárnak megírta az életét, közzétette az önéletrajzát, felkutatta
az ördöngösségéről szóló feljegyzéseket. A munka második részében
tudományos munkásságát fogja méltatni. Szerző úgy igyekszik meg
rajzolni Hatvani életét, hogy egyúttal megfesti a rimaszombati, losonci,
kecskeméti, debreceni iskolai életet is. De kitér a sárospataki iskola
tanítási módszerére is. Bőven foglalkozik a Hatvani külföldi éveivel,
majd méltatja debreceni tanárságát, családi életét, betegségét, halálát,
temetését, sírkövének kalandos sorsát. A rajta levő feliratot ő állította
helyre. Kimutatta, hogy az ördöngösségéről szóló mondák a Kazinczy
Sámuel feljegyzéséből eredtek. (Ennek egy 1824-ből való töredéke a
sárospataki könyvtárban is megvan) Végül függelékül a Hatvani ön
életrajzát adja. Stílusában itt-ott van kifogásolni való. Az alapos műnek
érdeklődéssel várjuk a folytatását.
Gulyás J.

Belföldi lapszemle.
Evangélikus Népiskola. Holt ponton címen panaszolja, hogy a
tanítók szomorú anyagi helyzetében nem történt változás. Kárpáti Sán
dor érdekes cikke szól arról, mit kell egy evang. kántornak tudnia,
Somogyi Béla folytatja az előző számokban megkezdett módszerjavító
törekvésekről szóló cikket. Kristóf Kálmán, csikvándi tanító arról szá
mol be, milyen eredményt ért el és hogyan kis falujában az énektanítás
terén, s ebből sokan tanulhatnak. Benedek Vince a Bakony elhanyagolt
szépségeire hívja fel a figyelmet. Megemlítendőnek tartom azt az el
ismerő ismertetést, melyben a budapesti evang. leánykollégium kon
centrációról szóló könyvét és Szelényi Ödön A lélek élete című
könyvét ismerteti Koller István és ezzel az értékes művekre a figyel
met felhívja.
Református Diákmozgalom. Olvassuk benne, hogy a Soli Deo
Glória-szövetség immár tíz éve végez áldásos működést. Minket, közép
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iskolákat főleg az Évvégi c. diákriport érdekelhet, melyben a tanul
mányi versenyekről kapunk hangulatos képet, s itt megtudjuk, hogy a
gyógyszerésznek készülő diákkisasszony azzal a gondolattal megy erre
a pályára, hogy e mellett ér majd rá leginkább arra, hogy jó család
anya is lehessen. Ez a helyes, ha ilyen gondolattal végeznek leányaink !
Közli ezután a lap az idei tanulmányi szépirodalmi verseny győztes
novelláját, mely Apácai Csere Jánosról szól írója Jékely Zoltán, buda
pesti református gimnáziumi tanuló. Kevesen tudják azonban azt, hogy
a fiatal költő fia Áprily Lajosnak, az ismert erdélyi költőnek, ki most
már szintén itt van köztünk, a református gimnázium jeles tanára és a
Protestáns Szemle kiváló szerkesztője.
A Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlönyben közérdekű Sólyom
János, hitsorsosunk cikke Gyertyánffy Istvánról, a polgáriiskola egyik
legnagyobb alakjáról, Stéger Ferenc értekezése az oktatófilmről a pol
gári iskolában, végül Nagy Ferenc megjegyzése a német nyelvtanítás
revíziójáról.
A Magyar Középiskola (a katolikus tanárok lapja) Sárközy Pál
tól az év végén sokat emlegetett kérdésről, az osztályozásról hoz cik
ket. Érdekes fejtegetések után megállapítja, hogy az osztályozás olyan
probléma, mely teljesen soha sem oldható meg még elméletben sem.
Szentmiklósi Péter „A német nyely oktatása és a munkáltató oktatás
elve" címen ad tanulságos gondolatokat, melyeket mindenkinek, ki
modern nyelvet tanít, megszívlelésre ajánlunk. Egyet emelünk csak ki
belőle: a munkaiskola egész embert, talpraesett, ügybuzgó, nagy erudicióval rendelkező tanárt kíván meg. Ezt nem tudják megérteni azok,
kik a régi helyzetet meg akarják változtatni és a modern tanárra még
a réginél is több órát szeretnének rárakni, holott munkája nagyobb
energiafogyasztással jár, mint elődeié.
A Jövő Utjain április-júniusi száma „Az alkotó gyermek" össze
foglaló címen foglalkozik az alkotás szabadságával a nevelésben, be
mutatja egy tehetséges gyermek naplóját fejlődése legelső szakaszáról,
továbbá a népművészetről a népiskola szolgálatában, az alkotó gyer
mekről a Családi s az ú. n. Uj Iskolában, az iskola falain kívül, itt
a cscrkészapródmozgalomról, az ifjúsági sajtó fejlődési irányáról. Végül
gazdag hírrovat zárja be a tartalmas lapot.
A Pedagógiai Szemináriumban közérdekű dr. Eyssen Szeniczey
Béláné cikke arról, hogy mit tanítsanak a földrajzban a gyermekeknek
Budapestről.
A Magyar Gyógypedagógia a gyógyító neveléstudomány űjabb
irányairól (Tóth Zoltán), kisegítő iskoláról (Sárkány Pál), gyógyítóisko
láról (Telkes Alfréd) hoz cikkeket, ezek mellett beszámolót a külföldi
mozgalmakról s gazdag irodalmat,
B. D.

304

PR O TESTÁN S TA N Ü G YI SZEMLE

Megjegyzések.
Megyjegyzésck a Gulyás József cikkére. Végre-valahára ! Si
került a jeget megtörni. Nem dogma hát már Patakon sem az 1531-i
iskolaalapítás legendája. Ám úgy látszik, még mindig akad, aki ragasz
kodik Perényi Péter alapító-voltához. Az őróla mondottakhoz is volna
ugyan nehány szavam, de nem tartozván a jelenleg szóban forgó dolog
lényegére, csupán annyit jegyzek meg, hogy Perényi Péter szerintem
korábbi időtől, 1535 tájától iehetett lutheránus s ez ellen mitsem bizonyítnak a Gulyás cikkének már régen felhasznált és letárgyalt összes
adatai sem.
De van észrevételem arra az ellenem döntőnek képzelt „bizo
nyítékra“, amelyre oly nagy súlyt fektet a cikkíró. Ezt pedig elkerül
hette volna, ha a legcsekélyebb mértékben is törődött volna azokkal,
amiket én tavaly megírtam a cikkemben. Én ugyanis ezt a „bizonyí
tékot“ már akkor elintéztem (Protestáns Tanügyi Szemle 1930. 168. l.j.
Téves utón jár a cikkíró, mikor céljához képest jónak látja a latin
eredetit az illető latin szó elhallgatásával akként fordítani le, mintha
„újhitü“ iskoláról volna 1539-ben említés. Dehogy van! Abszolúte nincs.
„Schola reformata" van azon a helyen említve. Kell-e ismételnem, hogy
ez a szó itt nem vonatkozhatik felekezetre, minthogy abban az időben
sem a reformáció híveit általában, sem a helvét irányúakat specialiter
sehol sem nevezték reformátusoknak. Hát még az iskolájukat! Hanem
igenis jelenti ez a jelző azt, amit ősi latin értelme szerint kell jelente
nie. Annál is inkább, mivel Patak városa 1534-re majdnem egészen
elpusztult volt (Adalékok Zemplén vármegye történetéhez XV. 207. 1.),
tehát 1539-ben nagyon is szó lehetett az átalakított, újjáépített isko
láról. Különben nem is tételezhető fel Gulyás Józsefről annak elhivése,
hogy akkor hivatalosan elfogadott jogi műszó gyanánt és mintegy telek
könyvi egyed jelzésére használtak volna ilyen felekezeti megkülönböz
tetést, mégha csakugyan a protestáns tan értelmében tanítottak is már
valamelyik iskolában. Hol voltak még attól ? !
Azt azonban nem tudom megérteni, hogy mikor a cikkíró ellenem
döntőnek véli ezt a „bizonyítékot“, ugyanakkor mégis arra az ered
ményre jut, hogy 1538 és 1542 közt történt a pataki protestáns iskola
alapítása. Hiszen ha számbajöhetne ez a „bizonyíték", akkor 1539-ben
már múlhatatlanul léteznie kellett volna az „újhitű“ iskolának 1
Megjegyzem azt is, hogy a pataki templom még 1561 januárjában
sem volt készen (Történelmi Tár 1890. 389. 1.).
Egyebekben az általam felsorolt egykorú hiteles adatok a döntők,
mert azok nem ilyen gyönge lábon állanak.
Zoványi Jenő'
Év elején. Feltárulnak újból a bezárt iskolakapuk. Ozönlik be
rajtok a tanúlni vágyó ifjúság. Örömmel látjuk ezt a tudásvágyat, ha az
valóban a tudásszomj s nem a bizonyítvány utáni hajsza jele. Bizony,
ilyenkor derül ki. hogy egy-egy osztály, míg feljut az érettségiig, mennyi
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változáson megy á t ! A régi növendékekből több elmegy, néhány lema
rad, de jönnek helyettük máshonnan újak. A római senátus ment át
ilyen változáson, mikor a „patres‘‘-csoporthoz a „conscripti‘‘-csoport
került. Mily nehéz volt egyszínűvé lennie e két csoportnak ! Mennyi
keserves tapasztalás tanította meg a rómaiakat arra, hogy a patres et
conscipti (atyák és összeírtak) megszólítás „patres conscripti" (egybegyült atyák) is lehet, akik egyenlő joggal s felelőséggel kormányozzák
a szabad római népet ! Mily nehéz a tanár helyzete az olyan osztály
ban, amelybe máshonnan sok új növendék jött! Mennyi fáradságába
kerül azokat egyszínűvé tennie, akik egyenlő felelősséggel és köteles
séggel végezzék iskolai munkájukat a saját jövőjük s a magyar haza
érdekében! Reméljük, hogy a mai nehéz magyar életben a mai magyar
ifjúság ilyen esetekben is igyekezni fog arra, hogy a „patres et cons
cipti" kifejezés hamarosan „patres conscripti"-re változzék át és ők,
bárhonnan jöttek is össze, az illető iskola szellemét magukba szíván,
úgy dolgozzanak, hogy az év végén ne lehessenek megismerni, kik
voítak az osztályban a „patres" és kik voltak a „conscripti“ ! Egyúttal
meg kell velük értetni azt is, hogy a tanár nem néhány percnyi vizsga
alapján osztályozza őket, hanem egy egész évi közös munka után
mondja ki róluk, hogy megmérettek és kevésnek találtattak. Az elmúlt
iskolai év végén úgyis sok volt a diáköngyilkosság. Egy-két szekundáért megölték magukat, a Dunának mentek ifjú gyermekek. Ez öngyilkosságokkal megsértették az Istent, meg „ezt a múltjában dicső,
hősi nemzetet“. A diákszolidaritás azonban ne a halálba való követést
írja elő, hanem a munkában való versenyt sürgesse, mert a mai magyar
élet oly nehéz, hogy annak harcában csak a jól felkészült ifjúság állja,
meg helyét!
Gulyás J.
Levél a szerkesztőhöz. Tisztelt Szerkesztő Ü r! A m. kir.
kormány azóta már megbukott vallás- és közotatásügyi minisz
tere f. é. július 15-én kelt 550—1/40—1931. sz. rendelete vissza
élésnek minősíti azt az eddig meglévő szokást, hogy „egyes nem állami
középiskolai igazgatók és tanárok az állami rendszerű fizetési osztá
lyoknak megfelelő fizetési fokozatokba . . . történt besorolás után az
állami redszerű fizetési osztályokkal járó címzést (nagyságos, méltóságos)
használják, sőt velük szemben a hatóságok is ezt a címzést alkalmaz
zák." Ezt a címhasználatot pedig azért minősíti visszaélésnek a rende
let, mert az illető igazgatók és tanárok nem „államfői kinevezés" út
ján jutnak a megfelelő fizetési fokozatba.
Beats simplicitas! Valóban jó dolga és kevés gondja lehetett
agilitásáról és halhatatlansági törekvéseiről egyébként hírhedt miniszte
rünknek, hogy az Ürnak 1931. esztendejében, s még hozzá július Idu
sán, amikor pedig szerény tudomásunk szerint minden eresztékében
recsegett a magyar gazdasági élet, s súlyos gondoktól főtt a kormány
többi tagjánk a feje, a „nulla dies sine linea“ elve szerint egy ilyen
rendeletet eresztett ki. Dehát ha már fölemelik adónkat, leszállítják
fizetésünket s megnyujtják szolgálatunk idejét, majd csak beletörődünk
abba is, hogy megfosztanak címeinktől, amiket a rendelet szerint eddig
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úgyis csak bitoroltunk. Mégis rá kell mutatnom arra, hogy a minisz
teri rendelet helytelen praemissából von következtetést. Magyarorszá
gon ugyanis mind a mai napig nemcsak államfői kinevezés útján lehe
tett megszerezni a „nagyságos" és „méltóságos“ címet, hiszen pl. a pro
testáns püspököket és egyházkerületi főgondnokokat, illetőleg felügyelő
ket „méltóságos“-nak címezték évtizedek óta s címzik ma is, nemcsak
magánosok, hanem hatóságok, sőt maga a miniszter is, még akkor is, ha
nem voltak tagjai a főrendi-, illetőleg felsőháznak. Szintúgy „méltósá
gos" címmel illetik a törvényhatóságok első tisztviselőit, az alispánt és
polgármestert, bár ezek sem kinevezett, hanem megválasztott tisztvise
lők, mihelyt bekerültek az V. fiz. osztályba, vagy pl. „nagyságos"-nak
címezik évtizedes szokás alapján az országgyűlési képviselőket, pedig
ugyebár ezek nem kinevezés alapján ülnek az országházban ? Mirevaíó volt tehát ilyen különbségeket tenni igazgató és igazgató, tanár és
tanár között s lejjebb szállítani a társadalmi megbecsülésben azokat a
tanárokat, akik „nem államfői kinevezés" alapján kerültek magasabb
fizetési fokozatba? Vájjon nem minket, autonóm protestáns iskolák
tanárait akart megbélyegezni, vagy legalább megboszantani vele a ne
mes gróf ?
Most még csak arra vagyok kiváncsi, Szerkesztő Űr, hogy milyen
címzés illet meg minket protestáns tanárokat ezentúl. Vájjon elfogadhatjuk-e aggodalom nélkül a „tekintetes" címet, holott erre talán nincs
is törvényes igényünk ? Szíveskedjék felkutatni a Corpus Jurist s meg
keresni benne azt a törvényt, amely a különféle címek használatát sza
bályozza. Talán több sikerrel teszi, min én, mert én seholsem akad
tam rá.
Maradtam igaz tisztelettel, bús híve :
Dominus Spectabilis.

Egyházi és iskolai hírek.
lapunk főszerkesztője, f. hó 18-án fájdalmas vesz,
.
tesegunkre visszaadta lelket 1eremtojenek.

Lic. dr.Szelenyi Ödön, i ,

Deák Géza
i életének 61. évében, június 25-én örök álomra hunyta le
_________ i szemét Deák Géza, a sárospataki gimnázium rajztanára.
Örrökkévalóságba tűnt el jellegzetes magyar alakja a nemesszívü kartársnak, a
kedves jó barátnak, a magyar motívumok lelkes kutatójának, akinek szíve lángoló
szeretettel vett körül mindent, ami magyar, mindent, amiben a magyar nép lelkének
művészi hajlama megnyilatkozott. Gyűjtögette a magyar nép megszokott, kedves
szerszámait, díszített hazai eszközeit. Nagy kedvvel festegette tipikus alakjait. Nem
csak a műkedvelő, hanem a müértő és tudós szemével is nézte e népi dolgokat.
Több cikke jelent meg a néprajzi folyóiratokban, több ízben olvasott fel a népi
dolgokról, sőt könyvet is írt arról, hogy a magyar motívumoknak hogyan kellene
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érvénycsülniök a rajzlanításban. Ilyen irányú tevékenységéért a Néprajzi Társaság
választmányi tagságával tüntette ki őt. De nemcsak elméletben hirdette e gondola
tokat Deák Géza, hanem a tanításba is igyekezett magyar szellemet belevinni.
Növendékei seregében különösen kedvelte az ungi és beregi fiúkat, mint szőkébb
hazájának küldötteit. Mérhetetlen fájdalom töltötte el szivét, mikor pátriája idegen
hódítók ölébe hullott. Ez a keserű dolog aztán siettette az alattomos betegség mun
káját, úgyhogy szabadságot kellett kérnie. Végül nyugalomba ment 30 évi szolgálat
után (melyből 3-at a pápai főgimnáziumban töltött). Most aztán örök álomra húnyta
le a szemét az egykor daliás termetű férfi, a magyar erdőnek ez a sudár szálfája,
akire oly találóan alkalmazhatók a Tompa „Pusztuló erdő“ c. költeményének e
so rai: „Es most az erdő egyre ritkul . . . S mitől a vándor meg-megrebben . .. Egyegy omlás a rengetegben. . . “ Az egykor daliás, vígkedélyű férfit, aki az élclapoknak
rajzolója volt egy időben, a szenvedés nagyon összetörte. Szomorú szívvel kísértük
örök nyugvóhelyére, a pataki temetőbe.
(S .)
K ozák István

a nyíregyházi ág. h. ev. reálgimnázium tanóra 54. é. ko
rában Budapesen elhunyt. „Az igaznak emlékezete áldott“.

Dr. B A LTA ZÁ R DEZSŐ JUBILEUM A. A tiszántúli
egyházkerület aug. 28-án tartott közgyűlése, azután az egész
ország református közönsége nagyszabású ünneplésben ré
szesítette Dr. Baltazár Dezsőt püspökségének huszadik év
fordulója alkalmából. Egyesületünk jókívánságait elnökünk
személyesen tolmácsolta. Mi a tiszántúli egyházkerület ha
talmas lelkű püspökében mindig legmegértőbb támogatón
kat, iskoláink s a tanárság ügyének melegszívű barátját is
mertük és ismerjük; őszinte örömmel és hálával kívánjuk
életére és további munkájára Isten áldását.
F aragó B álin t 80 éves. Manapság egyre ritkább és ritkább az ilyen tiszte
letreméltó életkor a tanárvilágban, annál gyakoribb ellenben a gyászjelentéseken a
32—40, 41 és 50 év között elhúnyt kartársak nevei. Az idegőrlő tanári munka s a
még inkább idegpusztító mai bizonytalan élet s a háborús és forradalmas időkben
megroncsolt lelki habitus nem rendelkezik ma mér olyan erős ellentóllással, hogy
a szinte express gyorsasággal változó idők újabb és újabb hullámveréséhez alkal
mazkodva, ilyen matuzsálemi kort elérni tudna. Pedagógusról ritkán, vagy egyáltalán
nem szokás megemlékezni még ilyen ritka alkalomból sem, s ez az ünnep is
csupán a ref. tanárság szűk családi ünnepe, szeretetünk, megbecsülésünk parányi
morzsáit szórjuk szét ezzel az írással arról a ref. nevelőről, aki maga sem kíván
kozott soha az ünnepeltetés hazug fénye utón.
Faragó Bólint, mezőtúri öregdiák, s a gimnázium nyugalmazott igazgató ta
nóra azok közé a fáradtságot nem ismerő, munkára predesztinált halandók közé
tartozik, akik a kényelmes élet filozófiára támaszkodva sohasem vonták ki magukat
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a megerőltető munka, vagy akár a kellemetlen súrlódásokat előidéző közéleti sze
replés alól. Ha rövidre fogott életrajzi vázlatain végigfutunk, azonnal megállapít
hatjuk az ellenkezőjét. . .
Tiszántúl ajándékozta őt a prot. tanügynek. Kunhegyesen született 1851. szept.
6-án. Filozófiai és teológiai tanfolyamot végzett, mint a régi tanári gárda jórésze.
Tanári állása előtt lelkészjelölt volt Kolozsvárt. Az 1876 -78-ik iskolai években a
debreceni ref. főgimnázium s. tanára volt s onnan hívták el 1878. szept. 1-én a
mezőtúri ref. főgimnázium r. tanáráúl, ahol 1900. dec. 1-tői 1906. aug. 15-ig igaz
gató is volt, s 1908-ban vonúlt nyugalomba. Ez alatt az idő alatt fölhágott mind
azokra a magasabbra ívelő munka-fokokra, melyek a szellemi munkások szürke
csoportjából szelektíve kiemelik a hivatás egész emberét: volt iskolaszéki jegyző,
gimn. és egyh. gondnoki ellenőr, egyházi levéltár szakszerű rendezője, majd levél
táros, gimn. h. igazgató, 5 év múltán 6 évi ciklusra igazgató, hol kemény keze, ve
zetésre hivatott tudása, puritán gondolkodása sok barátot, de még több ellenséget
szerzett számára, amint ez már történni szokott.
A háború alatt azonban nyugdíjaztatása után is újra kezébe ragadta a szel
lemi munka kalapácsét s egész emberként, ifjakat is megszégyenítő vasenergiával
működött a legválságosabb korszak gyermekeinek lelki formálásán.
Mikor újólag visszatért a kétszeresen megszolgált nyugalomba, akkor is dol
gozott, ha nem is szóval, de tettel. Munkás lelke nem tudott tétlenül pihenni s
aktiv tanársága alatt nyomtatásban is megjelent: „A latin nyelvtanítás sikertelen
ségének okai s a latintanítás eredményességét biztosító módok“, melyet a Tiszántúli
Ref. Középisk. Tanáregyesület 200 aranyfrankkal jutalmazott; azonkívül „A mező
túri ref. főgimnázium története a 16. szd.-ban történt alapításától 1895-ig.“ Nyugalombavonulésának ideje alatt fejezte be nagy egyháztört. monográfiáját: „A mező
túri ref. egyház tört. 1530—1917-ig" címmel, melyet az egyháztanács megbízásából
még 1917-ben megírt, de csak 10 év múlva jelent meg a Török-nyomda áldozatkészségéből. Ez a 325 lapos, nagyalakú könyv nemcsak Mezőtúr város és ref. egy
háza, hanem a környéki ref. egyházak történetének is megbízható forrása és Tiszán
túl története megírására mellőzhetetlen fontosságú mű.
Ha számtalan egyháztört., városi és nyelvészeti vonatkozású hírlapi cikkeihez
hozzávesszük még „A mezőtúri ref. gimnázium kifejlődésének úttai“ c. 1929-ben
megjelent 2 íves kis munkáját s azt a nagy érdeklődést és szellemi frisseséget, amit
máig megőrizett egyháza és az Alma Mater, valamint az öregdiák egyesület minden
nemű megmozdulásaival szemben mint aktiv irányító és résztvevő, akkor tudjuk
felfogni és méltányolni kellő mértékben az ő fáradhatatlan, lelkes agilitásét, amely
ért sem anyagi, sem erkölcsi kárpótlást nem várt, de nem is nyert.
A túri ősi Alma Mater még mindig büszkén vallja őt magáénak. Lelke nem
is tudna elszakadni az évszázados intézettől, melynek felvirágoztatásában neki is
volt némi része.
Kérjük a Mindenhatót, áldja meg őt sok erővel, egészséggel, munkaszere
tettel, egyházunkat pedig sok hasonló önzetlen m unkással. . .
(Mezőtúr)
Dr. B oross István.
Rácz Lajost, a sárospataki nyug. teol. tanárt a M. P. T., a magyar filozófiai
és pedagógiai irodalom terén szerzett érdemeinek elismeréséül tiszteletbeli tagjává
választotta.
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A p áp ai reform átus kollégium négyszázéves em lék ü n n ep e. Mikor egy nem
zet ünnepel, nyilvánosan vallást tesz arról, hogy mit tart valóságos értéknek. Ne
vegye senki rossz néven, ha fájdalmasan vesszük észre még a legnemesebb érték
jelzésben is napjaink mindent meghamisító törekvését. Szinte elviselhetetlenül si
várrá tette utóbbi éveink sok ünnepét az a különös körülmény, hogy egyre több
volt az élők kultusza bennük, sőt nagy neveket harsogtatva jelszóul, törpe utódok
igyekeztek magukra vonni a jelen figyelmét. Szóval sok ünnep volt ürügy; sok
nagyon is ingatag értékeknek szóló, sok meg egyenesen térdhajtás a hatalom előtt.
Nekünk, tanároknak, akiket az iskola mindenekelőtt pártatlan igazságosságra, az
egyéni értékek megbecsülésére kötelez és nevel, közéletünk a betegségében nem
csak személy szerint ellenszenves jelenség tűnik fel, hanem értékelésre nevelő,
eszményiségre törekvő munkánk egyik igen igen nagy akadálya is. Puritán társa
dalom kialakulása másképpen el sem képzelhető, mintha a valódi értékeket emel
jük ki napjaink sokszor szennyes árvizéből és azokat becsüljük meg igazán.
Ebben a megbecsülésben az iskolaügy aránylag ritkán részesül. Ha pedig
mégis szó esik iskoláinkról, ha az állandó bírálaton kívül néha megértő hang is
árad felénk, ez rendesen nem az intézménynek magának, nem a benne dolgozó,
életüket a nemzetnevelés taposó malmában felörlő tanároknak szól, hanem az is
kolával valamilyen viszonyba hozható közéleti nagyságnak. Tehát az elismerés
rugója nem az intézetekben folyó n e v e lő munka fontosságának a felismerése, ha
nem idegen, külsőleges érdek vagy érdeklődés. Nálunk az iskola — különösen a
középiskola — túlságosan hivatal jelleget öltött, vele szemben rengeteg a követel
mény, amik azonban röviden egybefoglalhatok: adj a gyermekemnek mennél jobb
bizonyítványt.
Ezért hatott reánk különösen üdítőleg és biztatóan, hogy a pápai 400 éves
főiskolában egy egész nemzet közvéleménye meglátta az örök, minden elismerést
megérdemlő értéket. Mert a pápai kollépiumnak ősi hagyományai vannak, s aki az
intézményt ünnepli, ezeket a hagyományokat, a bennük nyilatkozó nemzetfenntartó
erőt becsüli meg. Kell lennie valami felejthetetlenül szépnek a pápai diákéletben,
ha hálás növendékek ekkora tábora bírt hálával visszasietni az Alma Materhez,
de kell lennie letagadhatatlan elvi jelentőségnek is a kollégium szellemében, ha
előtte a hivatalos Magyarország is tisztelettel, elismeréssel áll meg egy pillanatra.
Mi teljes fontosságában méltányoljuk és a legnagyobb hálával fogadjuk azt
a tényt, hogy főméltóságú Kormányzó Urunk, megjelenésével tisztelte meg a pápai
ünnepségeket. Bizonyéra a kollégium 400 éves múltja adta meg erre az alkalmat.
De ha a jelen nem volna méltó a múlthoz, ebben a kitüntetésben Pápa városa
aligha részesült volna. Itt gondolok arra a legfelső elismerésre is, amivel Kor
mányzó Urunk Faragó János főigazgató, Pongrácz József theol. professor és Fejes
Zsigmond gimn. igazgató tanügyi munkásságét kitüntette. Hanem ezen túl, azaz
igazabban a vezetőkön ét azt a szellemet érte elismerés, ami Pápán élt, él és élni
fog. Büszkén valljuk, hogy ez református lelkek kincse. Nem kizárólag a mienk :
hiszen hitükért, eszményeikért szenvedni, áldozatokat hozni tudtak mások is. Ám
azért bizonyára nagy dicsőség, hogy a reformátusság évszázadok rettentő elnyomá
sai közepette mindig meg bírta őrizni a magyar kultúrába vetett hitét, s ezért a
hitéért tömérdek áldozatot hozott. A kegyes alapítványtevők egész sora, az üldözött
tanítók serege a legdemokratikusabb és legnemzetibb nevelés eszményét látta foly
tonosan maga előtt, mert hite, vallása nemzeti és demokratikus. Nem szégyene a
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pápai iskolának, hogy felekezeti és szegény ma is : lehetne gazdag, ha nem volna
minden ízében a magyar nemzeté, nem ünnepelnők olyan igaz szívvel társadalmi,
világnézeti különbség nélkül.
Éppen itt tetszik ki a kollégium sorsának hazánk sorséval összeforrása. Ami
lyen mértékben szegényedik anyagilag, vagy válik ridegen önzővé, lélektelenné a
társadalom maga, olyan mértékben szegényedik az intézmény, ami áldozatokat
közvetít. A pápai kollégium — mint minden ref. iskolánk — a szegények iskolája;
ide a szegénysorsú tehetségek sietnek nemcsak szellemi kincsekért, hanem a ke
serves tanulóéveken át kenyérért is. A kollégiumnak nincsen viharálló vagyona :
másfél millió aranykoronát vesztett el a világháború a la tt! Osztozik az amúgy sem
sok református nevelőintézmény sorséban: létét állandó veszedelem fenyegeti és
400 éves múltja mintha még mindig nem lenne elég jogcím fennmaradásához. Nem
évtizedes, csak nehány éves új intézmények egész serege veszi igénybe a köz tá
mogatását, sokszor erőnket meghaladó mértékben : Pópának talán mégsem volna
szabad megértő támogatós nélkül maradnia !
Minden munkába apók utón fiák nőnek bele, s így válik igazán méllyé,
eredményessé. A magyar tanügynek sok gyökértelen hajtása teng fagyöngy módra:
helyes, jogos, ha ezeket hozzáértő kéz lenyesegeti. Annál nagyobb fontosságú az
igaz értékeknek felismerése, munkájuk elősegítése. Pápa 400 éves múltja egy pil
lanatra feléje fordította az egész ország figyelmét — vájjon megmaradunk-e az
ünneplésnél ?
Az iskolában ugyanis a tanulósereg kap, elfogad, követel, természetesnek ta
lálva gondot, szeretetek önfeláldozást. Az iskolát azonban nem a falak teszik jóvá,
hanem a tanárok. A református iskolák színvonala mingig szorosan egybekapcso
lódott tanórainak lelki színvonalával. A pápai kollégium azért istenáldotta intézmény
ma is, mert tanórai nemcsak tudásban, hanem kötelességteljesítésben is példaadók.
A fényes ünnepségeken jól esett volna erről: a köztanórság munkásságáról hallani
néhány szót Az idősebb nemzedék munkáját lelkes fiatalok serege szóban és írás
ban egyformán nagy, áldozatos szeretettel folytatja, az ő kezükben van a jövő.
Mi Pápa tanárságát köszöntjük és ünnepeljük: mert ébren tartják a fiatalságban, a
nemzet új utakra vezetőiben az ősi szellemet, a református iskolák véren szerzett
drága kincsét 1
5. B.
Dr. Szlávik M átyás, nyug. eperjesi teol. akad. dékán-tanárt, a Magyar Tudo
mányos Akadémia ezévi nagygyűlése a Kazinczy-féle alapítvány négyszáz pengős
jutalomdíjával tüntette ki, a magyar kultúra szolgálatában évtizedeken át teljesített
hűséges szolgálatai elismeréséül.
Bendl H en rik kormánytanácsos, a budapesti magyar és német egyház pénz
tárosa, aki hosszú időn át az egyetemes egyház és a M. P. I. T. pénztárosi teen
dőit is ellátta, július elsejével nyugdíjba ment. Negyvennégy esztendőn át szolgálta
az egyházat; megnyerő egyéniségével, kiváló tudósával egyaránt kiérdemelte a
megbecsülést. Utódjául a közös egyház gazdasági hivatali vezetőjévé Szelényi Gyula
eddigi pénztári ellenőrt választották meg.
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Üj igazgató. A dunántúli ev. egyházkerület isk. nagybizottsága, Hollós J.
utódjául Németh Sámuelt választotta meg a soproni líceum igazgatójának. Őszin
tén gratulálunk 1
T an ítóképzőintézeti tankönyv engedélyezése. A Magyarhoni Ag. Hitv. Ev.
Egyetemes Tanügyi Bizottság Barcsai József és Barcsai Károly tanárok Népiskolai
Módszertan c. tankönyvét a kedvező bírálat alapján, az ág. hitv. ev. tanító- és tanítónőképző-intézetek IV. és V. osztálya részére 119—1931. sz. a. rendes tankönyvül
engedélyezte. A nevezett tankönyv Baján vagy Győrött rendelhető meg a szerzőknél.
Üj in te rn átu s Aszódon. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi Petőfireálgimnáziuma f. év szeptember havában a mostani iskolai épületben megújítja
internátusát, melyben tanári felügyelet és vezetés mellett, teljes ellátást nyerhetnek
a francia nyelvet tanító reálgimnázium tanulói. Havi díj 60 pengő lesz. Jelentkezni
aug. hó 1-ig lehet. Bővebb felvilágosítást ad az iskola igazgatósága.
H árom új teológiai doktor. A debreceni egyetemen doktorrá avatták — sum
ma cum laude — a pápai teológiai akadémia három professzorát: Pongrácz
Józsefet, Tóth Lajost és Incze Gábort. Pongrácz József doktori értekezésének címe :
„Pál apostol Efezusban" ; Tóth Lajosé : „A páska-ünnep" ; Incze Gáboré: „A magyar
református imádság a 16. és 17. században.“ A három kiváló professzor doktorrá
avatásán Baltazár Dezső püspök is résztvett.
H am a r István nyugalom ba vonulása. A budapesti ref. teol. akadémia idei
évzáróünnepén, Ravasz püspök meleg szavakkal bucsusztatta Hamar 1. teol. tanárt
abból az alkalomból, hogy szolgálati éveinek betöltése után nyugalomba vonul.
É rtelem zavaró hibák. A f. évi 6. számban a 229. lapon felülről a 18. sorban
elhagyandó a nem. — U. o. 230. 1. 1. jegyzet: Palmez helyett Palmer olvasandó.
Az Orsz. Ref. T anáregyesület p én z tá rá b a

1931. mérc. 13-tól aug. 31-ig be

folyt d íja k :
I. Tagsági díjakból: Faragó János Pápa 4'—, Győrffy István Szeged 6'—,
Ferenczy Gyula D. 4'—, Czirják B. Békés 4'—, Kunszentmiklós 14 tag 48’—, Kovács
Géza Mezőtúr 5'—, Sárospatak akad. 7 tag 28'—, Csénky Adorján D. 4 '—, Miskolc
rg. 18 tag 72'—, Debrecen gimn. 6 tag 24'—, Sárospatak tkpző 6 tag 24'—, Debre
cen polg. leánygimn. 20 —, Debrecen tnőképző 12'—, Debrecen polg. fiúgimn. 12'—,
Nagykőrös polg. 4'—, Németh József 6‘—, Pápa akad. 3 tag 12'— pengő.
II. T G yN A -ra: Kiskunhalas 4 08, Kiskunhalas polg. 239'68, Debr. gimn. 17'92,
Debr. leánypolg. 48'39, Debr. gimn. (1931—32-re) 110208, Nagykőrös polg. 15'05,
Kisújszállás 8'96, Debr. leánygimn. Hl'300, Sárospatak gimn. 91'64 pengő.
III. Prot. Tanügyi Szemlére: Debr. gimn. 3'—, Karcag 129'60, Debr. gimn.
236 50, Kisújszállás 2 '—, Sárospatak gimn. 31'44 pengő.
Jakucs I pénztárnok.
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Szerkesztői üzenetek.
Szerkesztői hir. Szemlénk októberi számában főleg a történelem, a novem
beri száméban a magyar nyelv és irodalom tanításának problémáit óhajtjuk meg
tárgyalni. Kérjük tehát nb. munkatársainkat, hogy ide vonatkozó cikkeiket okt. 10
ill. nov. 10-ig szíveskedjenek beküldeni. Hosszabb cikkeknél a közlés biztosítása
végett előzetes tudakozódás kívánatos. Tájékozásul közöljük, hogy elméleti paedagogiai, tankönyvbíráló, tanterv, órabeosztásra vonatkozó cikkeket, mintatanításokat,
híreket és megjegyzéseket egyformán tervbe vettünk. Természetesen aktuális kérdé
sek megtárgyalására mind a két számban megfelelő helyet tartunk fenn.
S. B.
A nyugdíjas ta n á ro k ügyét Fejér Lajos nyug. igazgató a Ref. Tanáregyesület
választmánya elé terjesztette, de ez az ügy tárgyalását kénytelen volt kedvezőbb
időpontra halasztani.

Új könyvek.
Jancsó Benedek: Emlékkönyv. Szerk.: Asztalos Miklós. Budapest, 1931.
Incze Gábor: A magyar ref. imádsága 16. és 17. sz.-ban. Debrecen, 1931.
Kiss Sándor: Az elemi iskolai számtantanítás módszere. Szarvas, 1931.
Török István: A bárthi ? teológia elméleti és gyakorlati lelkészi szem
pontból. Pápa, 1931.
Vitéz Veszprémy Dezső: Thaly K. védelme a 10 kuruc ballada hiteles
sége kérdésében. Eger, 1931.
T úrócz Zoltán: A Győr szab. kir. városi ág. hitv. ev. kér. egyházközség évkönyve az 1930. esztendőről. Győr, 1931.
Károlyi Gáspár: Két könyv. (Magyar irodalmi ritkaságok V.) Kiadták
a budapesti ev. leánykollégium VIII. o. tanítványai Jablonovszky
Piroska tanár közreműködésével. Budapest, 1931.
Böhm D.—Kühn I .: Zeneismeret és a zene fejlődésének története.
Budapest. Kókai. 1931.
Tettamanti Béla: Francia és angol nyelvi tanítási órák német közép
iskolákban. Szeged. 1931.
Tettamanti Béla: Pedagógia mint kultúrfilozófia. Budapest, 1931.
Földy József: Görög szótár. Pápa, 1931.
A pápai főiskolai nyomda jubiláns kiadványai: Tóth Lajos: A Páskha
tört. fejlődése. — Pongrácz József: Pál apostol Efczusban. — Tóth
Endre d r.: Mándi Márton István élete. — Trócsányi Dezső d r.:
Mándi Márton István tudományos munkássága. — Török István:
Barth Károly teológiájának a kezdetei. — Lampérth Géza: A pápai
főiskola története. — Sándor P á l: Négyszáz év.
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B oldogult elnökünk : DÓCZI IM RE kön y v táráb ó l a következő folyóiratok
k a p h a tó k :
M agyar Pedagógia 1892 — 1930. Kötve 16 évfolyam.
Egyetemes Philologiai Közlöny 1881 —1930. 26 évfolyam kötve.
Akadémiai Értesítő 1891—1930.
Közoktatásügyi Szemle I — V. 1889—93.
Orsz. Tanáregyesületi Közlöny 1884—1930. (24 évfolyam kötve.)
Magyar nyelv I. évfolyamtól.
Protestáns Szemle 1902-től.
Magyar Tanügy IV —X.
Budapesti Szemle 1913—22.
Magyar Figyelő.
Maratschrift für höhere Schulen 1905—1911.
Magyar Középiskola I —XI. évfolyam.
A foly ó irato k árát az előfizetési á r f e l e összegében állap íto ttu k meg,
k ö té sé rt 1 pengőt szám ítunk. A begyűlt összeget teljes egészében a
Dóczi Im re alapítványhoz csato lju k .
AZ ORSZ. R E F. TANÁREGYESÜLET
ELNÖKSÉGE.
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Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“
könyvesboltban Budapest, IV., Múzeum-kőrút 21.
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| Dr. SZELÉNYI ÖDÖN. |
Nagy veszteség érte az evangélikus tanárság összeségét: Szelényi
Ödön halt meg, az Országos Evangélikus Tanáregyesületnek 1918 óta
ügybuzgó titkára, a Protestáns Tanügyi Szemlének pedig alapítása óta
felelős szerkesztője. Öt nem kell lapunk olvasóinak bemutatnunk: ismeri
mindenki éles kritikájú cikkeit, megjegyzéseit s méltányolta munkájáért,
mellyel e lap szerkesztését végezte. Kevesen tudják azonban, hogy a
Protestáns Tanügyi Szemle életrehívásában oroszlánrésze volt, s hogy
az közös lapja lett a református és evangélikus tanárságnak, ezt az ő
erős célkitűzése érte el.
Szelényi magasba törekvő pályája elején és végén a középiskolai
munkában vette ki részét. Mikor úgy érezte 1923-ban, hogy pályája
derékban tört ketté s 47 éves korában valóságos tétlenségre lett kár
hoztatva — még sem tudott tétlenségben élni. Hiszen égett benne a
munkakedv, ez állandó tevékenységben lobogott ki nemes lelke, olyan
munkában, mellyel törékeny szervezete nem tudott lépést tartani. Vissza
tért ekkor oda, ahonnan kiindult: a középiskolához. Ott tanított újra, s
a tanáregyesületben tovább állta ama nemes harcot a tanárság érde
keiért, szellemi és anyagi jólétéért. Minket csak büszkeséggel tölt el
tudományos munkája, de lelkűnkhöz, a középiskolához a most említet
tem munkálkodása állott közelebb, mert ennek gyümölcseit mi, közép
iskolai tanárok és a protestáns közoktatásügy élvezte.
De vessünk néhány pillantást életére! Bizony nem volt az olyan
nyugodt és egyvonalú, mint legtöbbünk pályája, nem ís lehet ezt rövid
mondatban jellemezni. A szép Szepesség, Késmárk a szülőhazája, s
egész életében mindig idetért vissza; ha megfáradott, itt keresett teste
erősödést, lelke felfrissülést. A szepesremetei Schneider-család, a valódi
cipszer ősök jellegzetes sarja volt Szelényi. 1877 július 12-én született,
s ott Késmárkon végezte elemi és középiskolai tanulmányait. Köztisz
teletben állott családja a régi patrícius családok legelseje volt s mikor
azután pályája folytatására a budapesti egyetemre ment a filozófiai fa
kultásra, mikor tanári pályája messze földre vitte, követte azt az utat,
melyet oly sokan jártak meg a szepesiek közül. A szorgalmas, tehet
séges szepesiek mennyi értékkel gazdagították magyar hazánk közéletét
s ez értékek egyik legékesebbike lett éppen ő ..,
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Magyar és német szakból szerzett középiskolai tanári oklevelet,
majd szaktárgyaiból és latinból doktorátust, s első irodalmi termékei
ebből a tárgykörből valók, mégis rövidesen filozófiai és pedagógiai
irányú munkálkodásra tért át, De mint középiskolai tanár kezdte pá
lyáját s 1899—1900-ban az Alföldön, Mezőtúron a református főgimná
ziumban találjuk őt. S ez is jelképe lett egész működésének: a refor
mátus gimnázium evangélikus tanára egyik legerősebb kapcsa lett a két
testvéregyház tanárságának. A regényes Felvidék gyermeke az Alföld
városában talál meleg otthont. Faragó Bálint, a református gimnázium
igazgatója, nemcsak atyai barátja volt neki, hanem apósa is lett, mivel
leányában, Faragó Etelkában találta meg Szelényi azt a hitvestársat,
aki egész hányatott, sok megpróbáltatással teli életében mellette állott.
Ha az önfeláldozó hitves szobrát állítanák fel, Szelényinéről kellene
alakját mintázni. Családi élete a két protestáns egyház harmonikus
együttélésének szimbóluma is lehet, s most, mikor már ő kidőlt, Isten
jóvoltából ott maradt az özvegy mellett a 80 éves Faragó Bálint, hogy
ne álljon egyetlen fiával, támasz nélkül.
Ezután katonai szolgálatra is bevonult, azonban már akkor sem
volt szervezete erős, s így szolgálatképtelen lett, s visszatérhetett két
hó múlva tanári hivatásához. Most már szülőföldjére jutott, mint a lőcsei
állami főreáliskola tanára, 1903-ban azonban szülővárosa, Késmárk
fogadta vissza ölére. Itt a híres líceumban dolgozott mindaddig, míg
1909-ben a pozsonyi evangélikus teológiai akadémia egyhangúlag meg
nem hívta filozófia-pedagógiai tanszékére. S ez volt az az időszak,
mikor elvált látszólag a középiskolától: de csak látszólag, mert mint a
pedagógia professzora, állandóan foglalkozott a tanítás, nevelés elméle
tével s mint az evangélikus tanárok egyesületének buzgó tagja, majd
titkára élénken résztvett a munkában. Pozsonyban, hol Schneller István
és Böhm Károly szelleme ihlette, tudományának élhetett; mint igazi
tanítómester azonban, itt is elragadta tanítványait: mint komoly tudós,
gyűjtöember, alkotó tehetség lenyűgöző hatást gyakorolt a fiatal papjelöltekre. S hogy ez a hatás nemcsak ideig-óráig tartott, mutatta az a
tény, hogy tanítványai kivétel nélkül azt vallották, hogy tőle igen sokat
tanultak, egyénisége pedig még halálában is odavonzotta ravatalához az
el nem múló hála kötelékeivel tanítványai nagy seregét.
Mikor a cseh megszállás 1919-ben a pozsonyi teológia működését
lehetetlenné tette, felajánlottak neki a tótok egy magyar tanszéket, de
ő ezt nem fogadta el, hanem Budapestre jött a teológiával 1920-ban.
Lelkileg már meghasonlott ekkor, sok csalódás és kellemetlenség révén,
de szívesen köpette egyháza hívó szavát, mely őt a Budapesten 1920ban létesített Veres Pálné továbbképzőben a vallástan tanításával bízta
meg. Ettől fogva haláláig ebben az intézetben és a belőle alakult leánykollégiumban tanított. S a mester, ki eddig fiúkat oktatott, majd ifjú
férfiak rajongással tisztelt előadója lett, most 14—17 éves leányok neve
lésével foglalkozott. Finom lelkülete, az a hév, mellyel e munkáját is
végezte, továbbá jósága minden tanítványánál tiszteletet, szeretetet és
munkakedvet ébresztett. Sokoldalúsága ez intézetnek kifejlődésében
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megbecsülhetetlen volt. Már kezdettől fogva tanította a három évfolyamú
iskolában a filozófiát, s hogy a tanításnak milyen mestere volt, leg
jobban igazolja az, hogy soha senkinek sem volt nehéz a lélektan és
logika, serdülő leányok szerették e nehéz, elvont tárgyat, mert úgy
dolgozta fel, hogy megértették. Szaktárgyain kiviil világirodalmat is
adott elő, s itt széles olvasottsága érvényesült kiválóan, de történelmet
is tanított élete utolsó éveiben. Mi, kik vele együtt működtünk, bámul
tuk lelkiismeretességét, milyen komoly tanulmányt folytatott, újszerű
feldolgozást keresett, hogy minél jobban belehatoljon az idők leikébe.
Adatgyűjtést folytatott, de nem azért, hogy ezekkel terhelje tanítványait,
ezekből ő maga tanult, csak tanulságaikat közölte szépen felépített
óráin, melyeken szívesen látta tanártársait is. Még közgazdaságtant is
adott elő 1 Ily sokoldalúság csak kivételes tehetségek jellemzője. De más,
a sokféleségben felületes lesz, ő azonban mindenbe igyekezett és tudott
is mélyre behatolni. S még csak annyit, hogy vallástanítását egyenlő
lelkesedéssel élvezték evangélikus és református növendékei, mert ő
igazi vallásos lelkületet oltott beléjük, mely nem ellentéteket keres,
hanem a legfőbb igaz Istenhez vezeti a serdülő lelkeket.
1923-ban létesült a soproni teológiai fakultás, melyen azonban az
ő tanszékét nem töltötték be. Ez a mellőzés nagyon fáit lelkének; nem
hiúságból, hanem, mivel úgy érezte, hogy elhallgattatta benne a tudóst.
Azért folyton dolgozott, mint a Pedagógiai Társaság tagja, minden ilyen
mozgalomban részt vett, külföldi tanulmányutakkal keresett ismeretlen
adatokat a nevelés történetének köréből. Fájó sebére gyógyító írt adott
a miskolci evangélikus jogakadémia, s még inkább a debreceni egyetem
magántanári képesítése (1924—25)' Ezt a feladatát is oly komolyan
vette, hogy hetenként lement Debrecenbe, s 1930—31 telén egy ked
vezőtlen időben tett debreceni útja döntötte le lábáról. Lement volna
ennek ellenére még egyszer, hogy kollokváltassa hallgatóit, ha lázas
betegség otthon nem tartja. Hiszen igaz is volt: lelkesedéssel várták
ott is mindig, s ő a szívek vonzalmát érezte és ez vonzotta őt is oda.
Ettől kezdve mérsékelni kellett munkáját, a leánykollégiumban is el
hagyott tárgyakat, végre húsvéttól nem folytathatta a tanítást. De a
nyolcadik osztály osztályvizsgájára bejött, hogy ő vezesse a szerette
kollégium első nyolcadikosait a filozófiavizsgán keresztül.
Reichenhall és Tátraháza (Késmárk mellett, a Szelényi-család bir
toka) voltak utolsó állomásai, hol gyógyulást remélt és keresett, — de
a remények megcsalták, a szülőföld levegője sem tudta meggyógyítani,
— Szülőföld ? ! Óh, mint fájhatott a szíve, mikor kérte hitvesét, hogy
ne a késmárki családi sírboltba ősei, szülei hamvai mellé temesse, ha
nem hozza vissza kis csonka hazánkba! A szepesi elvágyott az ide
genné lett Szepességből 1 Haza is jött még, s pár nap múlva kiszenve
dett. 1931. szeptember 18-án este fél 8 órakor szűnt meg élni. Még
utolsó napjain is minden érdekelte, ami iskolája, egyháza és hazája
sorsára vonatkozott. Még akkor is olvasott német mondákat, s még
halála napján igyekezett olvasását befejezni. Az fájt neki, hogy még
sokat szeretett volna elvégezni, sok mondanivalója volt még, melyet

316

P R O TESTÁN S TAN Ü G YI SZEMLE

már nem közölhetett. Szépen mondotta sírjánál búcsúzó leány tanítványa,
hogy egy szépséges könyvet rabolt el örökre a virághervasztó ősz
növendékeitől; ebből a csodálatos szépségű és mérhetetlen gazdagságú
könyvből olvastak eddig, mely most örökre bezárult előttük. Szelényí
elolvasta a magának kiszabott feladatot, imára kulcsolta kezét s nagyot
sóhajtva nyugodtan adta nemes lelkét a Teremtőjének.
Hamvait a budai hegyvidék festői fekvésű temetőjébe kísérte
örök nyugalomra a kegyelet. Szellemét őrzik tanítványai, barátai és őrzi
a Protestáns Tanügyi Szemle híven és örökké.
Dr. Böhm Dezső.

Az átértékelt történetírás.
„Átértékelt,, és nem „átértékelő“ történetírásról szeretnék beszélni
ezen a reám nézve különösen megtisztelő helyen, e folyóirat felelősszer
kesztőjének, egykori nagyon kedves tanítványomnak el nem háríthatott
fölszólítása alapján. Tehát nem arról az átértékelésről, amelyet a ma
tudományos, vagy nem tudományos történetírása végez, vagy végezni
vél egyes történeti alakokon és dolgokon — erről az átértékelésről
más helyt részletesen kifejtettem szerény fölfogásomat, amely lényegé
ben kritikai, kezdve már magán az „átértékelés" szón — hanem arról
az átértékelésről, amelyet, ama másikkal egyidejűleg, a mindenkori leg
nagyobb átértékelő, t. i. a köztudat végez magán a történetíráson,
annak fogalmán és feladatain, a nevelőieken is.
Akkor, amikor én a középiskolai tanulmányaimat megkezdtem,
tehát körülbelül egy emberöltővel ezelőtf, már régen, legalább is egy
másik emberöltő óta ki volt alakulva a művelt magyar társadalomban
a történelemnek, a történetírásnak és tanításnak az az értékelése, amely
azután uralkodott mondhatni egészen a világháború végéig. Ez az érté
kelés nem volt egészen harmonikus és éppen ezért érdemel különös
figyelmet. A művelt magyar társadalom a történelmet akkor — mint
ahogy nagyjában ma is — elsősorban a nemzeti nevelés egyik leg
hatalmasabb tényezőjének tekintette s a történetírók és tanítók munká
ját legfőképpen ebből a szempontból értékelte. A középiskolai történettanítástól elvárta, hogy nagy példák fölmutatásával lelkesítsen, nagy
tanulságok levonásával irányítson s állítsa magát mindenestől fogva
nagy nemzeti eszményeink — elsősorban a szabadságeszmény — szol
gálatába. — Lényegileg ugyanebben látta a köztudat a tudományos
történetművelés végső feladatát is. Minden vitán felül állott az, hogy
azoknak az emberöltőknek történetírása és tanítása ezt a köztudat által
kitűzött feladatát kifogástalanul s a mély meggyőződés benső hevével
teljesítette. Nemcsak akkori, de mai szemmel nézve sem lehet ezt két
ségbevonni. És mégis — ugyanannak a müveit magyar köztudatnak
más szempontból erős kifogásai is voltak a tudományosan írt s az
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iskolákban tanított történelem ellen. Minden eszményi vonása és minden
lelkesítő ereje mellett is alapjában véve száraznak, szellemtelennek és
unalmasnak találta azt. A történelem, mint „az élet mestere", valami
nagy, elvont általánosságban szakadatlan tisztelet és elismerés tárgya
volt: de sem egyes történetíró, sem egyes történelmi munka, tankönyv
nem volt olyan, aki és amely a művelt társadalom szélesebb rétegeiben
is osztatlan népszerűségnek örvendett volna, akit és amelyet szakkörön
és a tanulóifjúság körein kívül is olvastak, idéztek, nagyrabecsültek
volna. Nem akadt ilyen sem a Carlyle-, sem a Macaulay-, sem a Miche
let-, sem a Runke-féle típusból. A magyar köztudatban (ezen most
midig művelt emberek közvéleményét értem!) úgy élt a történetíró, mint
egy végtelenül tiszteletreméltó munkát végző, de részletkutatásai töm
kelegében elvesző, gyűjtő és kritikai pepecselésekbe mélyedt tudós,
aki igen sokszor nem látja a fától az erdőt, az évszámoktól a kor
szakokat és azoknak megkülönböztető vonásait. Ahogyan a magyar
történetírás tudományos üzeme egyre jobban kibővült és elágazott:
egyre hangosabb lett az a követelés, amely a nagyvonalúságot, a nagy
eszmei összefüggések föltárását sürgette s ebből a szempontból még a
középiskolai történettanítást is egyre hiányosabbnak találta. Komoly
magánbeszélgetésekben is, közéleti megnyilatkozásokban, pedagógiai
programmkitűzésekben is egyre többször lehetett hallani, hogy a tör
ténetírásnak és történettanításnak nem szabad csak az egyoldalú politikai
és katonai szempontokra, évszámokkal és részletadatokkal túlterhelt,
krónikaszerü előadásra szorítkoznia : adnia kell minél több művelődéstörténetet is és általában törekednie kell a nemzetéletnek minél több
oldalú és minél egységesebb szemléletére és szemléltetésére, amit a
legjobb indulaté hazafias beállítással, színezéssel és szólamokkal sem
lehet pótolni. A „szellemtörténet“ szót akkor még nem igen lehetett
hallani, de lényegileg már akkor ez volt az, amit a művelt köztudat
többé-kevésbbé világosan kívánt. Kívánta pedig ezt elsősorban éppen
nemzeti szempontból: azért, hogy a nemzetélet egyetlen értéke se men
jen a történetírásban s a nemzeti szellem és öntudat kifejlesztésére
törekvő történettanításban veszendőbe.
Ha már most egyfelől a magyar történettudományban s ennek
megfelelően a történettanításban is ma kialakult új helyzetet, másfelől
az erre vonatkozó művelt köztudatot vesszük figyelembe : nagyon érde
kes változásnak lehetünk tanúi. A magyar történettudományban ma
világos megfogalmazással van programmul kitűzve a szellemtörténet
szempontja és módszere, amely a középiskolai történettanítás könyvei
ben és gyakorlatában is egyre erősebben és öntudatosabban érvényesül.
Viszont egészen elfogulatlanul meg lehet állapítani, hogy a művelt köz
tudat ezzel a szemponttal és ezzel a módszerrel szemben — határo
zottan tartózkodó, sőt jobbára bizalmatlan. Nagyvonalúságában elnagyolt
ságot és ezzel együttjáró felületességet lát, synthetikus felfogását haj
landó a részletek elhanyagolásának vagy önkényes kezelésének minő
síteni, az eszmei összefüggések, a szellemi fejlődés kutatásában tetsze
tős és célzatos konstrukciókat vél fölfedezni. Itt-ott még a nemzetiét-
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lenségnek, vagy kevésbbé szélsőséges formában a sajátosan magyar
nemzeti értékek nem kellő megbecsülésének vácija is elhangzik az új
szempont és módszer ellen — még nagyon előkelő helyekről is, habár
ott természetesen előkelőén tompított formában — s az új történet
tudományi és történettanítási törekvésekkel szemben a tudományos
megbízhatóság és a nemzeti jelleg netovábbjaként állíttatnak oda az
egy-két emberöltővel ezelőtti régi történelmi iskolák. Magánbeszélgeté
sekben, publicisztikai megnyilatkozásokban ma ép oly kesernyés ízű
elméskedésekkel találkozunk a „szellemtörténész“ félszeg, elfogult, talaj talanul spekuláló, néha egyenesen konjunkturálisnak beállított alakja
fölött, mint amilyen elméskedéseknek ezelőtt egy emberöltővel, de még
jóval azután is, az adatbogarász, a lélektelenül kritizáló, az orránál
tovább nem látó historikus volt a céltáblája.
Az átértékelő köztudatnak ebből az érdekes megváltozásából két
nevezetes tanulságot gondolok levonhatónak.
Az egyik az, hogy im e: a nemzet művelt köztudata semmi körül
mények közt sem tud és nem is akar lemondani arról a jogáról, hogy
a nemzet történetének tudományos művelését és pedagógiai célú felhasználását felülbírálja és ellenőrizze. Ebben az a mérhetetlenül nagy
igazság jut kifejezésre, hogy a nemzeti történelem mindenkor a leg
bensőbb összefüggésben van a nemzet jelen életével: mindenkor ezt
az életet kell szolgálnia, ennek szövevényes útjait megvilágosítania,
ennek keserves létküzdelmeíben irányt mutatnia és ihletést adnia. Az
a tudományos történelem, amely a nemzet jelen életétől elszigeteli
magát és jelen problémáival nem törődik: legfőbb értelmét és létjogo
sultságát veszíti el. Az csak szellemi játék, antikvár fényűzés, amely a
legjobb esetben is meddőségre van kárhoztatva, ha ugyan egyenesen
és közvetlenül kárt nem tesz. A nemzet művelt köztudatának ezért
van joga minden időben ellenőrizni és felülbírálni a nemzet kebelében
folyó történettudományi munkát s az ahhoz kapcsolódó nevelést. Ez
ellen rugódozni történettudósoknak és történettanítóknak nemcsak fö
lösleges, de egyenesen tilos.
A másik tanulság viszont az, hogy a mindenkori művelt nemzeti
köztudat nagyon érzékenyen tud ugyan reagálni a nemzeti történetírásban fennforgó hiányokra s ezekből következhető veszedelmekre, de
arra már — éppen „köztudat" voltánál fogva — nem képes, sohasem
volt és sohasem lesz képes, hogy módszerek és szempontok tekinte
tében tudományosan megbízható határozott irányt is mutasson. Csak
vészjelző és tilalomfa, de nem menetrend és nem térkép. A történelem
tudományos munkálásának és nevelői szolgálatának belső törvényszerű
ségét és fejlődésmenete logikáját a nemzeti köztudat, még ha a lehető
legtisztultabb és legemelkedettebb is, soha meg nem szabhatja. Ez a
törvényszerűség és ez a logika benne van magában a tudományban s
az azon alapuló nevelésben, ezeknek lélektani és ismeretelméleti fel
tételeiben. Történettudomány és történelmi nevelés tehát — a nemzeti
szempont souverainitásának abszolút mértékű elismerése mellett is —
csak önmagukból, autonomikusan fejlődhetnek és juthatnak el a gaz-
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dagság és a termékenység egyre magasabb fokaira. Ha egy ember
öltővel ezelőtt a magyar történettudomány a köztudatra hallgatva meg
szüntette volna a részletkutatások csöndes és — avatatlan szem előtt —
sokszor nevetségesen aprólékos munkáját, akkor ma még a laikus
magyar ember nemzeti történettudata is rendkívül sok értékes vonással
volna szegényebb. És viszont: ha a mai magyar történettudomány,
megriadva a szellemtörténeti szemponttal és módszerrel szemben föl
támadt ellenérzésektől és zajgásoktól, a régebbi nyomokra térne vissza,
ezzel valóságos öncsonkítást hajtana végre, erőszakkal falazna be már
feltárult ablakokat nagyszerű, új és éppen nemzeti szempontból végte
lenül fejlesztő és termékenyítő távlatok felé és a magyar iskolát is
megfosztaná új, megtisztító elmélyedéseknek, a nemzeti öntudat új ol
dalról való erős kiépítésének lehetőségeitől.
A nemzetnek föltétien, királyi joga van állandó ítélet alatt tartani
a maga történettudományát és történetpedagógiáját. De viszont a törté
nettudománynak és történetpedagógiának is, ha egyszer a nemzeti
souverainitást önmaga fölött elismeri, föltétien joga van a maga autonom
belső élettörvényeire hivatkozni és ha kell, ezek védelmében föllebbbezni a rosszul értesült nemzettől a jobban értesülendőhöz.
Mindezekben szándékosan nem terjeszkedtem ki a protestáns
szellemű magyar történetíró munka és történelmi nevelés külön szem
pontjaira és érdekeire. Nagyon jól tudom ugyan, hogy a szellemtörté
neti iskolával és annak (helytelenül így nevezett) „átértékelő" programmjával szemben tapasztalható bizalmatlanság protestáns körökben ma
különösen megvan és néha különösen éles formában jut kifejezésre. De
meggyőződésem az is, hogy ebben a protestáns színekkel aláfestett
különleges bizalmatlanságban háromnegyedrészt félreértések és a mai
egyházpolitikai helyzetből könnyen érthető idegesség a szülőokok —
és csak egynegyedrészben vagyok hajlandó mélyebb, komolyabb, tárgyiasab’b okokat is elismerni. Ezek az utóbbiak pedig belátható időn
belül nem igen lesznek kiküszöbölhetők — egyszerűen azért, mert kiirthatalan neveltetési és világnézeti különbségekben gyökereznek. Ki
tehet arról és ki változtathatja meg máról-holnapra azt a helyzetet, hogy
a mai magyar történettudomány él-emberei egészen más neveltetési és
világnézeti háttérből érkeztek meg túlnyomó többségükben, mint az
egy-két emberöltővel ezelőttiek ? Vájjon lehet ezen másképpen segíteni,
mint egyedül csak úgy, hogy valamikor megint a magunk szellemének
szülötteiből is fognak még előállaní amazokkal teljesen és minden te
kintetben egyenrangú munkaerők ?
A magyar protestantizmus ma nem halad a magyar tudományosság
legélén, pedig iskoláiban ma is a lehető legértékesebb munka folyik.
Odakerül-e még valaha megint a légéire tudományos tekintetben is, ez
talán döntőleg attól függ, mit hoz iskoláink számára a legközelebbi
jövő s fog-é még valaha egy olyan helyzet kialakulni, amelyben meg
újuló figyelmet és áldozatokat szentelhetünk a félszázad óta végzetesen
elhanyagolt magyar protestáns tanár- és tudósképzésnek. De ha a
magyar protestantizmus nem kerül is többet vissza a magyar tudomá-
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nyosság legélére, abba még nem fog belepusztulni. Csak egybe pusz
tulna bele, mégpedig dicstelenül: ha valaha más, vallási vagy nem val
lási világnézetek képviselőitől megelőzni, túlszárnyalni engedné magát
a verejtékkel és lelki vívódással szerzett tudományos meggyőződések
iránti köteles és föltétien tiszteletben, ha jelszavakkal és a közhangulat
terroréval akarná helyettesíteni a komoly tudományos vitatkozást és
— ha a maga érdekében mesterségesen akarná átértékelni a magyar
történetet, annak írását és tanítását.
Mert a magyar protestantizmus óriási fölényét én éppen abban
látom más vallási és nem vallási világnézeti irányok fölött, hogy erre
az átértékelésre nem szorul rá. Ha valamikor ráfogna szorulni, ez azt
jelentené, hogy már csatát is veszített.
Révész Imre.

Aktualitás a történettanításban.
A világháború eseményeinek messzeható s még ma is elevenen
működő ereje a történelemre, főként az eseményeket létrehozó, létre
jöttüket befolyásoló okokra, körülményekre terelte az emberek figyelmét.
Észrevették, hogy az egyének és kisebb-nagyobb társadalmi közösségek
lelki tartalma szoros összefüggésben van az eseményekkel. Felismerték
a történelmi események szellemi hátterét. Mind többre becsülték a világ
háborút megelőző és követő eszmei harc jelentőségét. Divattá lett a
tömegek lelkének propaganda útján való befolyásolása, tudattartalmuk
tervszerű megváltoztatása. A párizskörnyéki kegyetlen békék után a le
győzőitek az érvek, okok egész fegyvertárát vitték a győző népek közzé,
kogy őket jobb belátásra bírják és az egész európai kultúrára végze
tessé válható, igazságtalan ítéletüket megváltoztassák. A területekhez
jutott győztes államok viszont legelső kötelességüknek a kapcsolt terü
letek lakosságának lelki átalakítását, új helyzetük kedvezőbb, igazsá
gosabb elhitetését tekintették. A szellemi hatás számtalan módját alkal
mazzák főként azzal a céllal, hogy az ifjú generáció lelki világát az
államfenntartó érzelmek és gondolatok szálaival észrevétlenül' átszőjjék,
ezzel nemzeti öntudatukat, ellentálló erejüket megtörjék s a beolvasz
tásra előkészítsék. Az állami élet sovén célkitűzései érdekében az át
értékelésnek, a történeti ferdítésnek és hamisításnak ma is lázas mun
kája folyik.
Mindezek világosan bizonyítják, hogy a szellemi tényezők, azok
közül főként a legcéltudatosabban dolgozó iskola, a modern államfenn
tartás hatalmas fegyverei közé tartozik. Ezért nyomul egyre elevenebb
erővel a nemzetek köztudatába az a 18. század óta sokat emlegetett
axióma, hogy az iskola politikum. E racionális bölcsőben született gon
dolat hatása alatt az iskola kezdetben csak bizonyos utilitáríus célok
megvalósítására törekedett s az állampolgári etika egyes területeire
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fordított gondot, ma pedig már nemzetek, kormányok, pártok, világ
nézetek s a legkülönbözőbb szellemi áramlatok törekvéseinek ütköző
pontjába került. Minden jelentősebb mozgalom az iskolát igyekszik
hatalmába keríteni. A nyáron egyik utódállam területén szélsőséges párt
folyóirata került a kezembe, amelyben egy fiatal politikai apostol gon
dosan fogalmazott, tudományos mezben éppen a gyermeki lélekre gya
korolt tervszerű hatásnak — saját pártja szempontjából kiemelt — döntő
jelentőségéről értekezett.
Az iskola ezen folyton növekedő közéleti jelentőségével, a nemzeti
életre gyakorolt irányító szerepével minden tanárnak, de főként a tör
ténelem tanárának kell tisztában lennie. Freeman Eduárd, a nagy angol
historikus, a történelmet úgy határozza meg, hogy az a múlt politikája,
viszont a politika a jelen történelme. Ez a szellemes definíció élesen
rávilágít a politika és történelem ikertestvériségére akár az eseményes,
akár a kultúrhistória szempontjából s kirívóan mutatja azt a szerepet,
amely az ifjúság erkölcsi, nemzeti érzületének, élet- és világfelfogásának
kialakítása körül a történettanárnak jut. A történettanítás eme lélek
formáló, érzés és eszmeközvetítő jelentősége, valamint az anyag fel
dolgozása közben váró irányító szerep annál jelentősebb, minél szélső
ségesebbek azok az irányzatok, amelyek a nemzeti élet szellemerkölcsi
bázisának, hatalmi és gazdasági struktúrájának átalakítására törekednek.
A történettanár irányító szerepét a tanóra bármelyikén végezheti,
de nevelőmunkája akkor lesz leghatékonyabb, amikor korának aktuális
problémáival belső, eszmei összefüggésben levő anyagot dolgoz fel.
Pedagógiai szempontból ez az eszmei összefüggés a történelem legrégibb
korának anyagát is különösen kiemelheti, aktuális jellegűvé teheti s igen
becses alkalmat nyújthat arra, hogy ezen keresztül a saját korának
küzdelmei alatt veszélybe jutott nemzeti eszményeket, etikai és szellemi
értékeket a tanulók lelkében konzerválja.
A történeti anyag (módszeres egység) aktuális voltának megállapí
tása — még inkább megérzése, meglátása — teljesen a tanár személyes
munkája. Képességétől, képzettségétől, hívatásszeretetétől függ ezzel
kapcsolatos minden tevékenysége. Itt léphet be a tanítás munkájába
fontos tényezőként saját világfelfogása is, amely sokszor lelkiismeretének
legkényesebb billentyűit is megmozgatja.
Az aktualitás szempontja már az anyagkiválasztásnál érvényesül.
A tantervekben mindig előforduló módosítások részint erre vezethetők
vissza. A szelekció az idők folyamán hangsúlytalanná váló részleteket
kihagyja és a jövő szempontjából értébesebbel pótolja. A szelekció
szempontjait éppen ezért ismernie kell a tanárnak is. Csak ez teszi
lehetővé az anyag minden részének eredményes feldolgozását. Az anyag
kiválasztás elé kerül minden olyan esetben a tanár, amikor a történeti
fejlődés egyes fázisait jellemző eszme, fogalom, intézmény stb. kellő
megértéséhez nem nyújt elég anyagot a könyv, még gyakrabban pedig,
ha azt tapasztalja, hogy az osztály a világos megértés fokáig csak úgy
juthat el, hogyha a történeti képet a rövidség kedvéért elhagyott ele
mekkel, vagy ugyanazon eszménycsoport más tipikus részleteivel egé
szíti ki.
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Alig van óra, amelyiken a tanár egyik vagy másik pcgagógiai
érdekből anyagkiválasztást ne végezne, tankönyvben fel nem dolgozott
anyagot ne használna. E munkája közben kell, hogy bölcs mérséklet,
a pedagógiai cél gondos mérlegelése vezesse. Vigyázzon pl., hogy az
általa kedvelt korszak túlhajtott részletezésével aránytalanságot ne
teremtsen se tárgyi ismeret, se eszmei tartalom tekintetében ; viszont a
megértést elősegítő vagy színező (hangulatkeltő, esetleg mulattató) rész
letek a tanuló erkölcsi érzületének, a haza- és emberszeretet eszrnénveinek kialakulását ne akadályozzák. A nemzetnevelés hivatásérzetéből
fakadó felfogása nem engedheti meg azt sem, hogy egyes korok eseménykomplekszumából nem az egész korszellemre jellemző, hanem csak
másod-harmadrangú társadalmi érdeket istápoló, saját korának szélső
séges törekvéseit igazoló, aktuális tartalmú eseteket ragadjon ki és a
belőlük vont következtetéseket a társadalom fennmaradását s jólétét
szolgáló, egyetemes igazságokul tüntesse fel. így a tanár részint tekin
télyével, részint látszólag tárgyi ismereteken alapuló érveivel a tanuló
lelki fejlődését a nemzetnevelés magasabb szempontjaiból meghamisítja,
De hogyha az anyagkiválasztás ritkábban előforduló esete is a
nevelés magasabb szempontjaitól irányított, megfontolt eljárást kíván,
mennyivel szükségesebb ez a történet középiskolai anyagának feldolgo
zása folyamán! A tanár nevelőmunkájának értéke, lélekformáló hatása
tulajdonképpen itt tűnik ki. A feldolgozás szürke perceiben dől el, hogy
a gyakorlatban a középiskola eszményi céljainak szolgálatába tudja-e
állítani anyagát? Látja-e tisztán a konkrét anyag absztrakt magvát,
nemzeti és etikai vonatkozásait és felismeri-e a témában (módszeres
egységben) rejlő eszme aktualitását ?
A genetikus történetszemlélet azon alapvető elvéből, mely szerint
a történet mai kultúránk fejlődésének az útján vezet bennünket végig,
önként következik, hogy ennek a fejlődésnek minden fázisa mai kul
túránk valamelyik elemével összefüggésben, vonatkozásban van. Ezen
alapszik a történetírásnak s természetesen a történettanításnak is soha
meg nem szűnő aktualitása, valamint az egész középiskolai oktatásnak
történeti szelleme. Csak a múlt ismerete érteti meg a jelent és teszi
lehetővé a jövő fejlődésének, a haladás irányának elképzelését. Ezen
összefüggés alapján a történeti anyagnak mindig van aktualitása, de
annak mértéke a korszellem, a kisebb-nagyobb közösségek megoldásra
váró problémái szerint folyton változik. A legtöbbször nem a konkrét
anyag, az események valódi lefolyása, sőt nem is a bennük rejlő prob
léma, hanem csak annak az aktualitása változik. Olyan kor, amelynek
problémái a mienkhez hasonlóak, olyan esemény, amelynek ütköző
pontjában korunk uralkodó eszméi állanak: akár tudományos feldolgo
zásra, akár előadásra kerül, az aktualitás bélyegét hordozza magán.
A középiskola történeti anyagának természetesen mindig vannak olyan
részei, amelyeknek a tanítás idején homloktérben álló nemzeti, erkölcsi,
politikai, gazdasági kérdésekkel való belső rokonsága folytán megnő az
aktualitásuk. Vessünk csak pillantást tanításunkra a háború előtt, a
háború alatt és a háború után!
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Az aktuális tartalmú történeti anyag fokozott mértékben alkalmas
valamely pedagógiai cél megvalósítására különösen akkor, hogyha a
benne rejlő probléma elevenen él az osztály köztudatában. Ilyenkor az
érdeklődés folyton fokozódik s az osztály feszült várakozással lesi a
probléma megoldását. Ezért feldolgozásra nagy figyelmet kell fordítani
és az anyag aktualitásában rejlő pedagógiai előnyt gondosan kihasználni.
Hogyha pl. Dáciának Aurelianus korabeli kiürítésével, Anonymus-szal,
II. Endre szász privilégiumával, vagy az Árpádok-korabeli telepítésekkel
kapcsolatosan az oláhok dáciai eredetének kérdése felmerül, annak fel
dolgozására a tanár a benne rejlő történeti problémának a trianoni béke
óta megnövekedett jelentőségére való tekintettel különösen nagy súlyt
fog fordítani. Az anyag aktualitása bizonyára akkor is szerfelett megnő,
amikor a 19. század történetének feldolgozása közben a nemzetiségi
kérdést, vagy a kapitalizmus, szocializmus és imperializmus fejlődésének
témakörét tárgyalja. Vigyázzon azonban a tanár, főként a felsőbb osz
tályokban, hogy a tanulók egyre erősödő kritikai gondolkozását az ob
jektív érvek és szempontok feltárásával teljesen kielégítse, hogy lelkűk
ben az óra inkább egy tárgyi ismereteken keresztülszürt, belső meg
győződésüket lelkiismeretükkel összhangban kialakító élmény, semmint
hazafias ünnepélyekre emlékeztető érzelmi és indulati kitörések emléke
maradjon.
Az aktualitás természetesen épúgy kiterjedhet etikai normákra,
anyagi és szellemi életünk számtalan kérdésére, mint a nemzet politikai
életének problémáira. És minél erősebb a tanulóifjúság kortudata, a
gyakorlati életből minél közelebb jutottak leikéhez a nemzet felnőtt
társadalmát foglalkoztató kérdések: a magasabb nemzeti vagy etikai
szempontból feldolgozott anyagon keresztül nyújtott lelki irányítás annál
nemesebbé és termékenyítőbbé válhatik élet- és világfelfogásának ki
alakulására. S e tekintetben bizonyára merőben más lesz a tanár hely
zete a fővárosban, avagy kisebb-nagyobb vidéki város középiskoláiban.
Éppen azért a mindennapi életből szerzett lelki tartalom kipuhatolása
és a megállapított vagy feltételezett káros befolyás ellensúlyozása, ki
küszöbölése, bizonyára minden történettanár legfőbb törekvését fogja
képezni.
A középiskola történeti anyagában rejlő aktualitásnak lényegét
és pedagógiai jelentőségét azonban félre érti, vagy helytelenül használja
ki a tanár, hogyha különböző pártok és irányok politikai vagy világ
nézeti küzdelmének köznapi hangját, kiforratlan eszméit, éretlen ítéle
teit kirívó színfoltként szövi magyarázatába, a múltat a jelennel össze
keveri s történelem helyett ő maga akar az élet tanító mestere lenni.
Amint a történettanítás methodikájának fejlődése kiküszöbölte a moralizálást, vagyis a történeti anyagból kihámozott erkölcsi elveknek téte
les kikövetkeztetését, akképen kiküszöbölte a politizálást, vagyis a
tanárnak az aktuális történeti anyaggal kapcsolatosan kifejtett egyoldalú
politikai álláspontját, vilamint a nemzeti közgondolkozásban nem gyöke
rező élet- és világfelfogást.
A tanárnak általában véve nem helyes a módszeres egység ke-
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rétéit se tárgyi ismeret, se eszmei tartalom tekintetében átlépni. Ügy
adjuk a múltat, ahogy volt. Az eszményekben rejlő történeti fogalmak,
elvek, eszmék stb. a céltudatosan rendezett konkrét anyag tükrében
világosan jelenjenek meg. Vezérelvünk legyen, hogy a nevelés számára
igazán értékes absztrakt mag: erkölcsi elvek, hazafias érzések és gon
dolatok, vallási, jogi és társadalmi értékek, művészi eszmények stb.,
csak az őket létrehozó történelmi események sorozatából, a hamisítatlan
kormiliőből bontakozhatik ki. Minnél teljesebb, világosabb, színesebb,
plastikusabb lesz a konkrét kép, annál közelebb jutunk történeti sze
mélyek és korok leikéhez s annál tökéletesebbé és hatékonyabbá válik
a benne rejlő eszmei tartalom.
Az események tárgyalásánál a konkrétet és absztraktot egymástól
nem választjuk el, a kettő összfonódva állandóan egymást kiséri. , A
cselekvők tettével egyidejűleg járják át érzelmi és akarati elemek. így
gondolat, érzés, akarat a tettel, illetőleg annak emlékével egységes lelki
komplexumba szövődik és egymást erősítve ágyazódnak az emléke
zetbe. így jön létre pszichológiai és logikai elemek tarka szöveteként
a történemi élmény, amelynek megteremtése a történettanítás munkájá
nak legfontosabb, de egyszersmind legnehezebb feladata is. A tárgyi
keretek közt kifejlődött történeti élmény bizalmas, meleg légkörében
folyik le tulajdonképpen az érzelem és gondolat átadásnak, az analógiás
megyőződés kialakulásának, a lelki irányításnak igazi nevelő munkája.
Tanár és tanítvány átérzi, hiszi és akarja amit a múltban jónak és
igaznak megismert. A jövendő haladás képe a múlt és jelen követen
dőnek elfogadott értékeiből a tanuló értelmi fejlődése folyamán igy ala
kul ki. Minél aktuálisabb tartalmú a történelmi élmény, annál erősebb
lesz a lelki hatás, a nemzeti élet megoldása váró problémáinak kialakí
tása körül.
Az élmény megteremtésével kapcsolatosan lép előtérbe a történettanításban a művészi elem: az anyag elrendezésének, az események
világos, színes előadásának, az érzelem és gondolattartalom átültetésé
nek, a pedagógiai szempontból értékesebb részletek kihangsúlyozásá
nak művészete. Ennek tökéletességétől függ nemcsak a fogalomalkotás
tisztasága, hanem sok tekintetben értékének megítélése is. Itt fejlődhetik
ki az a szug'gesztív erő, a mely a konkrét anyagon át sugároztatott
eszmei tartalmat a meggyőződés és hit szuverén birodalmába viszi. Itt
dől el az is, hogyan tudja a tanár az aktuális tartalmú történeti anyagot
a nemzetnevelés magasabb szempontjai szerint felhasználni. Ismeri-e a
nemzeti létnek emberekhez és korokhoz nem kötött erkölcsi, társa
dalmi, politikai, gazdasági stb. pilléreit ? Meglátja-e tisztán, ami minden
néppel közös, általános emberi s a mi sorsunkkal különösen össze
függő nemzeti ? Meg tudja-e különböztetni a sokszor nagy zajjal kirob
banó, de lényegében futó, átmeneti problémákat azoktól, amelyek a
nemzeti jövőt s az előtte ülő ifjú generációt is mélyen fogják fog
lalkoztatni?
Mindezekből világosan következik, hogy a jó történet tanárnak nem
elég csak a múltat ismerni minden vonatkozásban, saját kora politikai,
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társadalmi küzdelmeinek tárgyát, szellemi és anyagi életének problé
máit is ismernie kell. Hivatását eredményesen csak akkor töltheti be,
ha nemzetével együtt él, ha annak sokféle irányú, célú, erejű törekvé
sét a nemzeti lét, a haladás és boldogulás szempontjából tárgyilagosan
Ítéli meg, a fejlődés várható irányát és mértékét pedig mély körülte
kintéssel állapítja meg. Egyedül ez képesíti arra, hogy a történeti anyag
nak életet, aktualitást adjon és a múlton át az élet tanító mestere, a
nemzeti jövő érdekes előkészítője legyen.
Itt természetesen felvetődik az a kérdés, hol van az a határ,
amelyen belől még a nemzet vitán felül álló, egyetemes érdekei ápol
tatnak s amelyen túl a nevelés magasabb szempontjaiból elítélendő
politizálás, a nemzeti erő és összetartás növelését gátló, vagy egyenesen
romboló eszmék, áramlatok pártolása kezdődik ? Ennek eldöntése néha
kemény vita tárgyát képezheti, annyi azonban kétségtelen, hogy miként
az elmúlt, akként a jövendő, az óhajtott történeti események érték
mérője is csak a három örökérvényű kultúreszmény: a jóság, igazság
és szépség lehet. Főként a jóság, mert valóban a történelem nagymér
tékben nevezhető „az etika képeskönyvéinek. Ha ezen időtálló káno
nok fényét vetítjük a múltba és azon keresztül teremtjük meg a jö
vendő haladás ideáját is, akkor nemzetrontó határátlépéstől nem fél
hetünk. Mihelyt azonban a tanár egyoldalú történetfilozófiai felfogásnak
engedve a történeti tényezők közül (vallás, eszme, zseni, tömeg, faj,
környezet, gazdasági élet) egyet túlságosan kiemel és történetformáló
erejétől elragadtatva a jövő fejlődés képét irreálisan alkotja meg, a
nemzeti érzés- és gondolatvilág kialakítására káros szélsőségekbe téved.
A felfogás egyoldalúsága természetesen az objektivitás elhagyására, s
ezzel együtt egyéni vagy pártszempont, rokon- vagy ellenszenv érvé
nyesülésére, a kedvenc eszme, a dicsőített irányzat védelmére s ugyan
akkor a nemzet életében értékes mozgalmak és törekvések becsmér
lésére vezet.
Saját hivatásának nemzeti jelentőségét, eszményi céljait helyesen
ismerő, lelkiismeretes történettanár a középiskolában semmiféle szélső
séges irányzatnak hirdetője nem lehet. A történet anyaga, annak bár
mily aktuális területe, mindig csak eszköz maradhat kezében a nemzeti
eszmény megvalósítására törő középiskola céljának munkálásában. Nem
feledheti el, hogy ő nem szaktudós, nem is politikus, hanem nevelő,
akinek tevékenységét a pedagógia elvei, eszményei korlátok közé szo
rítják. E határokon belől pedig sokkal több feladat elvégzése vár rá,
mint amennyit összes kartársaival elvégezni képes.
Sokszor volt aggasztó, de most különösen az a magyar jövő.
Ennek biztosítása, hazánk régi nagyságának és dicsőségének visszaál
lítása a legaktuálisabb magyar probléma. Nem kétséges azért, hogy
Trianontól egészen a régi Magyarország magvalósításáig az új hon
foglalással kapcsolatos eszmék és törekvések töltik meg a nemzet
minden hű fiának lelkét és csakis megcsonkításunk folyton marcangoló
tudata emelheti ki, teheti gyümölcsözőbbé a magyar nemzeti nevelés
számára az emberi múlt bármely mozzanatát. Más népek is hasonló-
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képpen cselekszenek. Gondoljunk csak az elszakított területek iskola
ügyére, az utódállamok tankönyveinek hajmeresztő állításaira s ezek
alapján képzeljük el iskoláikban a történettanításnak magyargyűlölettől
csepegő hangját!
Nekünk nincs szükségünk arcátlan történeti hazugságokra, aljas
emberi ösztönöket felkörbácsoló hangra, sőt megszokott, elértéktelene
dett hazafias frázisokra sem, de szükségünk van pillanatig sem szü
netelő, tettrekész, céltudaíos, nemzetépítő munkára. Ez pedig a törté
net órákon abban csúcsosodik ki, hogy a tanár a történeti anyag
aktuális tartalmának segítségével vésse ifjú véreink leikébe a magyar
igazságot és lássa el őket szellemi fegyverekkel, oltson beléjük hitet
erkölcsi erőt és bátorságot a letíport igazság feltámasztására.
Dr. Madai Pál.

Az önállóságra való nevelés
a sárospataki iskolában.
A most négyszázados fennállását ünneplő pataki schola sok hasz
nos szolgálatot tett a magyarságnak és a reformátusságnak a nevelés
terén. E szolgálat most sok szempontból kerül vizsgálat alá. Mi e szem
pontok közül most az önállóságra való nevelés szempontját vesszük
vizsgálóra. Hogy a kálvinista iskolák e téren mily nagy szolgálatokat
tettek, azzal már sok könyv és cikk foglalkozott. A pataki, pápai, deb
receni és enyedi iskolák mindig kimagaslottak a többi prot. iskolák
közül. A debreceni iskola szerepét pl. nagyon szépen méltatta Csűrös
Ferenc A kálvinista szempontok és a modern nevelés c. felolvasásában.
(Orsz. Ref. Tanáregy. évkönyve 1912—13, I. 97.). Kitért erre Barcsa
János is a Debreceni koll. és pártíkulái c. könyvében is (1905.). Hogy
most a pataki iskolát választom ki e célra, annak oka egyrészt az
iskola nagy ünnepe, másodszor az, hogy erre még nem elégszer hívták
fel a figyelmet, harmadszor egy kesernyés hangú bírálat, mely a Magyar
Kultúrában a Komáromi—Pataki diákok c, regényével kapcsolatban
nem régen jelent meg, mely bosszús irigységgel konstatálja, hogyan
tolják, támogatják egymást a pataki iskola diákjai.
Mert van több dolog, ami a pataki iskola diákjait megkülönböz
teti más iskolákéitól. Árvay József szerint Patakon már főiskola volt
akkor, mikor Brandenburgban még vándor tanítók jártak faluról falura
a könyörgéseket tanítani. Coménius itt írt először propaganda-iratot a
sport érdekében, de ugyan ő óvott a játék túlságba vitelétől is. Itt
voltak az első játékdélutánok Magyarországon. Az itteni nevelésről
nagyon szépen ír Badícs Ferenc a Fáy András életrajzában. Itt taní
tották először kísérletekkel a fizikát, amiért Simándit ördöngösnek
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nevezték el. Fináczy szerint a 18. század második felében az ifjúság
nak már csak itt volt igazi önálló élete. Békefi szerint a debreceni
főiskola 1657-i törvényei sok tekintetben a pataiak után készültek. Kövy
hallgatására az egész magyar hazából ide sereglettek a joghallgatók. A
magyar népdal felkarolói közt a pataki diákságnak fontos szerep jutott.
Kacsóh Pongrác szerint az igazi népdal típust a kuruc nóták és a
pataki diáknóták mutatják. A tankönyvkiadás terén 1853. majd 1873
után vezető szerepe volt az iskolának. Kézikönyvekben Toldy Ferenc
szerint minden más iskolát túlszárnyalt. Itt jelentek meg a nagy hírnévre
emelkedett Sárospataki fűzetek. Itt volt egyidőben a legnagyobb fizikai
gyűjtemény. E helyen állították fel az első iskolai kórházat. Nem csoda,
ha az önállóságra való nevelésben itt bővebb alkalom kínálkozott úgy
a tanulók, mint a tanárok számára, mint másutt.
Itt van mindjárt az iskola szervezete. Minden vagyon az ifjúságé
volt. A birtokot, az alapítványokat nem az iskolára, mint ilyenre, ha
nem az ifjúságra hagyták, övé volt az iskola, de övé volt annak ezer
gondja is.
Ez iskolai társaság feje a szénior volt, aki valóságos kiskirály
volt a maga birodalmában. Több volt a fizetése sokszor, mint a pro
fesszornak. 0 kezelte a vagyont, adta a fizetést az alkalmazottaknak,
hivatalnokoknak, cselédeknek. Ö szedte be a kihelyezett tőkék kama
tait, s ő dolgoztatta a szőlőket. A szénior kezei s lábai a diák hivatal
nokok voltak: a contrascriba, a viní és libi praebitor, cellista, az egyházfi
stb. Ez a sok iskolai tisztség jókor hozzászoktatta az ifjúságot az ön
tevékenyen való intézkedésre, egyúttal a kötelesség teljesítésére. De a
tisztséget nem viselők is sokszor voltak olyan helyzetben, hogy az ön
állóságuknak jelét adhatták. A nagyobb diákok közül az I. évesek
közül kerültek ki a vigilek, apparitorok, famulusok. A II. évesek a
templomban diktáltak, a III. évesek beteg társ mellett virrasztottak,
halott diákot vittek (esetleg a tanári családok elhúnyt tagjait), a IV.
évesek köznap délután könyörögtek, az V—VI. évesek vasárnap dél
után prédikáltak, a VII—VIII. évesek délután katechizáltak. A 12 primárius után 30 gregarius jött, akik reggel és este imádkoztak. Az I.
évesek szolgai kötelezettségét csak 1835-ben törlik el.
A seniori gazdálkodás 1708-ban már nem volt megfelelő. Ezért
tiszttartót (provisort) állítottak be s 1726 óta a világi gondnok is egyre
jobban befolyt a vagyoni ügyek intézésébe. Később az iskola igazga
tójától függőitek a senior, a gazda, a cselédek, a praebitorok. A seniornak mindig el kellett számolni a bevételekkel s kiadásokkal. Az ifjúság
e nagy befolyására helyesen mutat rá Fináczy, mikor megállapítja, hogy
a tanárokat a consístorium hívta meg, de az ifjúság meghallgatásával.
Ennek természetesen volt káros következménye is. Ha pl. az ifjúság,
jogaiban csorbítva érezte magát (pl. a rector borárulása miatt), láza
dásba ment, sőt ad arma-t is kiáltott. A hírhedt Csécsi-világban pedig
az is megtörtént, hogy az egyik professzor pártja a másik pártját ki
verte az iskolából. Viszont dicséretére kell felhozni a pataki ifjúságnak,
hogy a bújdosásban is megtartotta „a pataki diákság" nevet, amiért
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Istvánfi Mátyásné alapítványt is tett a számára. Mikor a bújdosások
után hazajöttek, még tanáruk sem volt. A nagyobbak tanították a kiseb
beket, a nagyobbak pedig egymástól tanultak. Az iskolájuk elfoglalása
idején a kapuk bezárásával védték iskolájukat (1714).
így tartották fenn magukat századokon át, a világ legolcsóbb közigazgatásával, mint Radácsy György írja. így kerültek ki edzett, képzett,
önálló, szolgálni és vezetni egyképpen tudó férfiak innen, mint „egykor
a trójai lóból".
Mert a nélkülözés sok mindenre megtanította a pataki diákokat.
Nem szólunk itt a legáció és a mendikáció ész- és test-megpróbáló
viszontagságairól, derűs és borús, de a diákra mindenképpen hasznos
tapasztalatairól, mert ez más kálvinista iskolákban is megvolt. Hanem
a szegény tanulók tanulását elősegítő sok kis támogatásról, pl. a szolga
tanulóságról jó lesz néhány szót szólni, hiszen sok szegény, de később
nagytehetségű s nagyranőtt ember diákpályáját könnyítette meg ez. Az
úrfi tanulók mellett lakás, koszt járt a kiszolgálásért, s ez nem volt
lealázás. Sőt bizonyos baráti kapcsolat fejlődött ki köztük, amely az
életben is folytatódott. Mig tápintézet nem volt, többen összeálltak,
főzettek maguknak egy-egy gazdasszonnyal a diákok. Ekkor megtanul
ták az élet gyakorlati beosztását is. Sokan pedig tarisznyából éltek. A
mai tápintézetben is vannak, de a régiben is voltak felszolgálók a fiúk
közül, akik tiszte (peczur) nem volt megszégyenítő, sőt örömmel csinál
ták sokan.
Az osztályok nagy létszáma rákényszerítette a tanárokat arra,
hogy egy-egy csoportot egy-egy jobb diák vezetésére bízzák. így a kis
tanuló hamarosan megtanulta a tanítás fogásait, mire letette a szigorú
„csődületi vizsgát", kész tanítóként állt az iskola szolgálatába, hacsak
rövid időre is. Még az iskolai nagykönyvtár kezelői is 1783-ig ők
voltak (az igazgató ellenőrzése mellett). Az ünnepélyes examen a nagyközönség előtt való megállásban is gyakorolta őket. Kazinczy F. egy
ilyenen mutatta be első írói munkáját.
Szellemi tekintetben is sok alkalma volt az ifjúságnak az ön
állóság elsajátítására, illetve megszokására. Említettük, hogy a diákok
közül választott 2 ifjú volt a könyvtár kezelője. Kazinczy nagy dicsé
rettel említi, hogy a 20.000 kötet könyvtárt szabadon használhatta. (Ma
is a felsőgimnázium s az akadémia szabadon hordhatja ki a könyveket,
néha bizony elrongyolja s el is veszíti.) Az egyletek pedig egyenesen
melegágyai voltak a diákok önállósága kifejlesztésének. Az 1782-ben
alakult s messze földön hires énekkar, amelyről Fáy, Lőrinczy György
és sokan mások olyan magasztalólag írnak; az 1864 óta élő betegsegélyző egylet, mely a főiskola orvosa mellett (már 1791 óta külön
orvosa van a kollégiumnak) olyan áldásos munkásságot fejt k i; az 1832ben alakult Ifj. Egylet, mely nevét 1843-ban Szépműegyletre változtatta ;
az 1832-ben alakult Esküdt díákkar könyvtára, az olvasó egylet, a
segélyegyletek, az Erdélyi önképző, mely a Petőfi társulatból alakult
1869-ben és több más egyesület, mely Széchenyi hatása vagv Szemere
Bertalan buzgólkodása alatt született meg... mind az önállóságra való
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szaktudás gyakorló helyei voltak. A jogászok számára itt volt Páncrélvármegye, mely országgyűlést tartott akkor, mikor az önkényes kor
mány nem engedte a rendek összehívását. Ennek folytatója lett a
Nándor-vármegye, amelynek jogászai a megyei és az állami élet nyilvánulásaiban gyakorolták magukat. E társulatokban edzetté erejét Sze
mere Bertalan, Fáy, Tompa, Kazinczy Gábor, Erdélyi János, Warga
János, Szemere Miklós és sok más nagy emberünk.
Azt se hagyjuk említés nélkül, hogy Bessenyei a Holmi c. mun
kájában nagy dicsérettel szól a diákok erkölcséről. Ha ez a szigorú
törvényeknek is tulajdonítható, mindenesetre dicséretes s a későbbi
állami és társas életre való előkészítés jele.
A Magyar Kultúra 1926. 108. lapján a Komáromi—Pataki diákok
c. regényével szemben így szól: „A legelhíresítettebb kollégiumnak, a
patakinak az életét írja le benne. Ebben a diákéletben bizony semmi
nincs, ami jellegzetesen kálvinista volna, sőt egészben is, egyenként is
bele lehetne illeszteni akármely konviktusba és gimnáziumba.“ Talán
még sem egészen így van ez. Két jellemvonást azért megemlít:
1. együtt élnek az akadémisták a gimnázistákkal, ami nagy hiba; 2. eb
ből a hibából foly a másik hiba: tolják egymást, támogatják; innen ért
hető meg a felnőttek (az alacsony sorsúak és a hatalmon lévők) bámu
latos szolidaritása, amellyel segítik előre viszik egymást, mert beléjük
nevelik. Hát bizony ez a mi szemünkben nem hiba! Mert a kálvinista
iskolában az önállóságra való nevelés hasznos tényező volt a magyar
intelligencia kifejlődésére. S az ilyen nevelés nélkül nem tudták volna
végigélni a bujdosás szomorú éveit. Csak úgy tarthatták fenn magukat
s az iskolát a viszontagságok között a tanulók, hogy mint „Patak
ország“ polgárai, a soros mindenesi szolgálattól kezdve a számadásra
kötelezettség súlyos felelőségével járó vagyonkezelésig minden szolgálat
ellátója belőlük került ki.
Gulyás József.

Történelemóra a leánygimnázium
VII. oszt.-ban.
Az újkori angol szociálizmus kezdete, Owen Róbert.
Az előző két óra készíti elő a harmadik tárgyát.
Az 1. óra gondolatmenete: A 19. sz. tudományos életét a hasznossági irány
jellemzi. Ennek eredménye a sok találmány, főként a technikaiak; a gépek. A gépek
alkalmazása forradalmat okoz a gazdasági életben. A gyáripar háttérbe szorítja a
háziipart és manufacturát. A közlekedés tökéletesítése tömegessé, olcsóvá, gyorssá
teszi a szállítást. A tőke és hitelgazdaság megalakulása. A tőke irányító uralma a
gazdasági életben a kapitalizmus. A fiziokraták és Smith gazdasági tanainak hatása
alatt a szabadverseny elvének érvényesülése. Ennek következménye: nagy ellen
tétek keletkezése. Egyfelől nagy vagyonok halmozódása, újabb vállalatok keletke
zése. Másfelől kiszolgáltatott munkástömegek, alacsony bérek, gazdasági válságok,
elégületlenség.
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2. óra. A 19. sz.-ban a kapitalizmus társadalmi téren nagy változásokat idéz
elő. Visszapillantás a társadalom fejlődésére. A társadalom definíciója. Az ókor
társadalma. A társadalmi rétegek egymáshoz való viszonya Platon elképzelésében.
A középkor piramisszerű organikus társadalma. A renaissance atomizáló hatása a
társadalomra. A rendi társadalom felborulása. A demokratikus eszmék terjedésével
törekvés a polgári jogegyenlőségre. Az ipari forradalom új vagyoni osztályokat te
remt. A burzsoázia és proletariátus fogalma. A szociálismus. A szocialistikus moz
galmak rövid történeti áttekintése az ó- és középkoron át a 19. sz.-ig.

3. ó ra :
Tanár: A nagyipar Angliában fejlődött ki legelőbb. Itt alkalmazták elő
ször a gépeket. Itt kezdődik leghamarabb a gőz és a vas világa, ami
hirtelen megváltoztatja sok százezer ember életét.
Növendék: Anglia északi és nyugati vidékein nagy szén- és vastelepek
vannak egymáshoz közel.
T .: Itt keletkeznek a gépek feltalálása után az új iparvállalatok, kohók,
gőzüzemek, műhelyek. Üj bányák nyílnak, gyárkémények százai
ontják a füstöt, az eddig csendes vidék zaját gépek zakatolása veri
fel. Az emberek régi, csendes otthonát csúnya és olcsó elővárosok
veszik körül, ahol a munkások pihenik fáradalmaikat, míg a gyár
sípja újra meg nem szólal. Hirtelen, mint eső után a gomba, kelet
keznek a nagy gyár városok.
N : Manchesterben sok a pamutszövőgyár, Birmingham a vasipar köz
pontja, Liverpool stb.
T .: A vidék lakossága, különösen a tönkrement kisiparosok, tódultak
a városokba, mert ott állítólag sok pénzt lehet keresni. Hát ha sokat
nem is kerestek, de az akkori idők rosszul szellőztetett gyárhelyisé
geinek füstjében és porában hamar elvesztették az egészségüket.
Ma törvény rendelkezik a munkás egészségének és életének védel
méről, mégis milyen nehéz a munka gyárakban, bányákban.
N : Legutóbb a kósdi szénbányában is borzasztó szerencsétlenség
történt. — Egyik tanuló elmondja mit látott a debreceni gázgyárban,
vagy a diósgyőri vasgyárban. Csattogó, dörömbölő, füstös vasször
nyetegek pokoli hőséget árasztanak. Az izzó vassugár mint valami
tűzfolyó kiömlik a szállítóüstökbe, öntőágyakba. Daruk emelnek sis
tergő olvadt acélt. Hajtószíjak őrült forgása. A kohókban 1700'1. Ezek
közt dolgoznak a kormos, félmeztelen, izzadt emberek,
T .: Ha a gép megkönnyítette is az ember izommunkáját a piramis
építő rabszolgáéhoz képest, viszont állandó éberséget kíván tőle, mert
a legkisebb vigyázatlanságért az életével fizet. — De talán a fonó
szövő gyárakban kényelmesebb a munka?
N. •' Egy másik tanuló elmondja mit látott a szegedi kenderfonógyárban.
Itt is nagy a gépek zaja, mert többszáz gombolyító és egyéb gép
van egy teremben. Ajtók-ablakok becsukva, hogy a léghuzat össze
ne kúszálja a fonalakat, A levegőben sűrű por. Alig látunk. A géf pék előtt fiatal leányok, asszonyok, itt kevés a férfi. A legtöbb mun
kás száján, orrán valami szájkosárszerű szűrőkészülék, amitől nem
tud beszélni. Ez a porban úszkáló, tüdőtmegülő rengeteg finom ken-
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dermoszatot szűri. Van aki nem bírja egész nap a szűrőt és inkább
teli tüdővel szívja a gyilkos levegőt. A munkások sápadtak, rosszul
tápláltak. Némelyik köhög. Ez a levegő előbb-utóbb megöli a tüdőt.
A vezető mérnök még megmutatja, hogy micsoda hatalmas csőhálózat
és szellőztető készülék szivattyúzza ki a port a termekből. S mégis
mennyi marad. Egyik munkásnő elmondja, hogy 50—60 pengőt keres
havonta és napi 8 —10 órát dolgozik. De örül, hogy dolgozhatik, mert
sok a munkanélküli s ő is fél, hogy előbb-utóbb elbocsátják.
T .: Mostanában nálunk is és az egész világon sok munkást bocsáta
nak el. Milliókra megy a munkanélküliek száma. Ezt úgy mondják
rossz magyarsággal, hogy leépítenek.
N .: Mivel túlsók az árú, vevő meg kevés, illetve nincs pénz, a gyárak
kénytelenek vagy kevesebb munkással dolgoztatni, vagy végkép meg
szüntetni az üzemüket.
T .: így rengeteg ember marad kenyér nélkül. Azt mondják, hogy en
nek a világháború és a rossz békekötések az oka. De ez inkább
csak felszínre hozta. Hiszen a győző és a legyőzött államokban egy
formán megvannak ezek a bajok. A termelés és fogyasztás rendjében
kell valami hibának lennie. Ma ez és a munkáskérdés a legégetőbb
problémája az államnak. Angliában is a 19. sz. elején egy nagy
háború hozta nyilvánosságra, hogy a munkáskérdés mennyire elhanyagolt.
N .: A 19. sz. elején folytak a Napóleon elleni háborúk. Napoleon
Angliától félt legjobban. A tengeren nem tudta legyőzni, a száraz
földön meg hozzáférhetetlen volt. Kitalálta tehát a kontinentális zárat.
Ezzel tönkretette Anglia iparát és kereskedelmét, mert az angol
árúcikkek kiszorultak az európai piacokról.
T .: Mikor meg befejezték a háborút az elszegényedett európai államok,
hogy pénzük az államból ki ne vándoroljon, úgy védekeztek, mint
ma szokás.
N .: Védővámokkal zárták el a határt.
T .: Erre az angol gyárosok leszállították a munkabéreket, vagy hirte
len abbahagyták a munkát s elbocsátották a munkásokat. Ezt más
kor is megtették, ha nem tudták az árúikat eladni. Különösen a fonó
szövő iparban volt divat ez a gyakorlat. A munkások pedig éhen vesztek.
N .: De miért nem takarékoskodtak akkor, amikor volt munkájuk ?
T. '■ Mert oly kevés volt a bérük, hogy élni alig tudtak belőle. Pedig
12 —16 órát dolgoztak egy nap. S még így sem tudták a családjukat
eltartani. Ezért az asszonyok is elmentek dolgozni.
N .: A munkaadók szívesen alkalmazták őket, mert a nőknek még ke
vesebbet kellett fizetni. Ma is legtöbb helyen a női munkaerő olcsóbb
mint a férfié.
T .: Az anyák, mivel nem volt akire otthon hagyják gyermekeiket, hogy
megóvják őket az utca veszedelmétől, magukkal vitték a gyárba s
így 6—9 éves gyermekek is dolgoztak a gyapjúgyárakban. Angliában
az volt akkor a szokás, hogy akinek nem volt miből élnie, azt a
szegényadóból tartotta el az egyházközség, a gyermekeiket pedig el
vették és inasnak adták, tehát valósággal eladták őket a gyárosoknak
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munkára. Ha nem akartak dolgozni, a gépekhez láncolták őket. Mun
kájuk fejében nagyon gyenge táplálékot, lakásul valami ólfélét kaptak.
Sokszor a kimerültségtől munkaközben elaludtak. Hogy ébren tartsák
őket, felügyelő járt közöttük, kezében korbáccsal. Sok ezer apró
gyermek pusztult el így. De a nők sorsa is igen nehéz volt. Sokan ájultak
el a fáradtságtól; némelyek naponta 16 órát dolgoztak a föld mélyén.
N .: De hát nem volt szívük azoknak a munkaadóknak, akik ezt így tűrték ?
T .: Ok is óhajtották a gyermek-munka eltörlését, de ha az egyik ember
ségesebb megpróbálta a gyárát gyermekek nélkül vezetni, a másik
annál több gyermeket vett fel s az első tönkrement volna.
N .: Ezen csak úgy lehetett volna segíteni, ha parlamenti törvény törli
el. Ma törvény tiltja, hogy 16 éven aluli gyermekeket alkalmazzanak
a gyárakban s sok egyéb egészségügyi tisztasági és biztonsági intéz
kedést is elrendel. Ha a munkást baleset éri vagy megbetegszik, a
vállalat tartozik gondoskodni a munkásról.
T .: Akkor erről még szó sincs. A 19. sz.-ban olyan gazdasági tanok
uralkodtak, amik szabadságot adtak a munkaadónak, hogy úgy vezette
az üzletet, ahogy jónak látja. A 18. sz.-ban az állam még erősen
beleavatkozott az ipari életbe.
N .: Ez volt a merkantilízmus kora; ez újul fel ma, mikor az állam
erős kézzel nyúl bele ismét a magángazdálkodásba. Pl. nálunk boletta, külföldi papir és szén kizárása stb.
T .: De a 19. században minden téren, így gazdasági téren is szabad
ságot hirdettek. Turgot, XVI. Lajos minisztere úgy vélte, hogy káros
az országra a sok hivatalnok, rendszabály és törvény és azt sürgette,
hogy engedjék az embereket tetszésük szerint cselekedni és akkor
minden rendbe jön.
N .: Ezzel a fizíokrata gazdálkodással akarták az adósságokba merült
Franciaországot megmenteni, Angliában ugyanekkor Smith Ádárn
hirdette „Nemzetek gazdasága" c. művében az ipar természetes jogait.
T .: Ebből tehát az következik, hogy az államnak nem kell beavatkoz
nia a vállalkozó és munkás szerződésébe A vállalkozónak csak a
munkabért kellett megfizetnie s nem tartozott gondoskodni tovább a
munkásairól, ha az rokkant lett vagy munkára képtelen. A munká
sok sorsukra voltak bizva, védelmükről semmiféle törvény nem gon
doskodott.
N .: De miért nem próbáltak maguk a munkások segitni önmagukon ?
Miért nem tömörültek érdekeik védelmére? Pl, a középkorban az
iparosok céhekbe tartoztak, ma meg szakszervezeteik vannak a
munkásoknak s ezek diktálják tagjaiknak, hogy hány órát dolgozza
nak s milyen munkabéreket kérjenek?
T .: A középkori céhek szép csendesen kimúltak, szakszervezetekben
pedig nem lehetett tömörülni, mert a gyártulajdonosok, akik nagy
gazdagságukkal igen nagy befolyást tudtak gyakorolni a politikusokra,
olyan törvényeket hoztak, amik megtiltották ilyen szakszervezetek
létesítését, mert ezek beleavatkoznak a munkás „cselekvési szabad
ságába“. Tehát világért sem voltak ők gonosz zsarnokok, csak igen
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tisztelték a szabadságot, különösen, ha az érdekük is úgy hozta, Ma
a hazaííság jelszavát használják sokszor ép így különböző érdekek
leplezésére. így lett a szabadság korában az ember a gép rabszol
gája s a vagyonért való versengés az emberi boldogságot feláldozta
az üzleti haszon kedvéért. A rabszolga időnként fel-fellázadt zsar
noka ellen. Az angol munkások is mind hangosabban tiltakoztak,
forrongtak, néha összerombolták a gépeket, de sorsukon nem tudtak
javítani. Csak azt érték el, hogy végre a figyelem feléjük fordult s
néhány újító Angliában is hangoztatni kezdte, hogy a társadalom
kötelessége a javak igazságos elosztásáról gondoskodni. Ezek közt a
legkiválóbb volt Róbert Owen. Ez a nagy emberbarát akarja jóvá
tenni Angliában azt a kárt, amit az ipari forradalom okozott. Ót
tekintik némelyek a modern szociálizmus megalapítójának, s az ő
művével kapcsolatban került először a forgalomba a szociálizmus szó
(1835). Szegénysorból származott.
N .: Azért tudta átérezni a más baját.
T .: Kereskedőinas lett, de már 19 éves korára gyárigazgatóvá, később
tulajdonossá küzdötte fel magát. Gyárigazgató, majd gyártulajdonos lett.
N. : Bizonyára ügyes volt s értette a mesterségét.
T .: A pamutfonás terén egész sor újítás fűződik a nevéhez s korán
nagy vagyonra tett szert. Először Manchesterben volt gyapotfonó
gyára. Manchester munkásnegyede akkor 200 ócska viskóból állott,
ahol 4000 ember élt félig rombadőlt, mocskos, törött ablakú, ajtajú
szobák gyárfüstös sötétjében összezsufoltan. Az utcák szűkek, köve
zetlenek, szennyesek voltak. Sokan nyirkos, nedvesfalú, levegőt és
napot soha nem látó pincékben laktak, a földön háltak, néha több
család együtt egy szobában. Ezeket a városokat akkor úgy igazgat
ták, mint a falukat. Nem volt bennük sem rendőrség, sem építkezési
felügyelet, sem utcajavítás.
N .: Ma is vannak nagy városokban ilyen nyomortanyák, de a bér
munkásság helyzete sokat javult, életszínvonala emelkedett.
T. ■' Owen igaz munkássága akkor kezdődik, mikor átveszi Dale gyá
rait Lanarkban. Itt vagy 2000 munkás dolgozott, akik között igen
nagy volt az erkölcsi romlottság. Szívükben vad gyűlölet élt munka
adójuk iránt: ahol lehetett csalták, lopták, károsították őket. Heti
keresetüket pálinkára költötték, családjukat elhanyagolták. Gyerme
keik közt betegségek pusztítottak, iskolába nem járatták őket. Testi
lelki nyomor, tudatlanság, babona,gyűlölködés és rosszindulat mindenütt.
N .: Ennek az oka az az állati sor volt, amiben a munkásság akkor
tengődött, továbbá, hogy nem törődött velük senki s a sorsuk tel
jesen bizonytalan volt.
T .: Owen igen fájlalta, hogy annyi emberi tehetség pusztul el a mun
kásai között s állapotukat igyekezett megjavítani. Munkaidejüket le
szállította 10 és fél órára.
N. : Hogy ki tudják magukat kellően pihenni. A fáradt ember mun
kája kevesebbet ér. Arra is időt kell hagyni a munkásságnak, hogy
kicsit szórakozzék és tanuljon.
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T. : A gyárat egészségessé és kellemessé tette.
N . : Hogy az egészségük ne menjen tönkre idő előtt.
T .: Tisztességes munkabért adott nekik, ezt fizette munkaszünet idején
is és sohasem szállította egy előre megszabott minimum alá.
N .: így nem volt szüksége arra, hogy nőket alkalmazzon; ők az ott
hont tették pihentető, kellemes hellyé, a gyermekek pedig iskolába jártak.
T .: Owen rendes házakat építtetett munkásainak ; minden család külön
lakásban lakott, ezt tehát tisztán lehetett tartani. A garázda, részeges
munkást elbocsátotta; de mert sehol olyan jó dolguk nem volt mint
Owen telepén, inkább megjavultak. Owen a munkások gyermekei
számára iskolákat állított fel, gondoskodott arról, hogy munkásai jobb
kiképzést kapjanak.
N .: Kiképzés nélkül ma nem is lehet valaki szakmunkás, legfeljebb
napszámos. Owen gyárában a munkások jobb munkát készítettek s
kevesebb kárt okoztak. Amennyiben többet fizetett a munkásainak
mint más, megtérült.
T .: Owen a lanarki gyártelepen mintaszerű rendet teremtett s hallat
lanul meggazdagodott. Egy idő múlva munkásai életében és gondol
kodásában szembetűnő javulást észlelt. Erezte, hogy szeretik őt és
hallgatnak rá, munkájukat már nemcsak kényszerből végzik, hanem
örömet is találnak benne, A gyár érdekeit a magukénak tekintik.
N .: Owen is sokjót tett velük, sokat fáradozott értük, ezért voltak hálásak.
T .: Owen ebből azt következtette, hogy neveléssel meg lehet az embe
reket változtatni, javítani. Ha a nép annyira romlott, mint Owen
korában, annak a rossz nevelési rendszer az oka. Ezt kell megvál
toztatni : jó iskolákra van szükség. De vájjon egyedül az iskola neveli
az embert? Miért óvják a gyermekeket a rossz társaságtól, rossz
könyvektől, az utca hatásától?
N .: Mert nemcsak az iskolától függ, hogy milyen az ember, hanem
társaságától, környezetétől is. Ezért más a városi ember, mint a falusi,
a délvidéki mint az északon lakó, más volt a középkori emberi mint
a mai. Ha változik a környezet, megváltozik az ember is.
T .: Owen úgy látta, hogy az a társadalom, amiben ő élt, beteg, azért
boldogtalan sok ember. Egyfelől nagy bőség, másfelől nagy nyomor
Voltak, akik azt állították, hogy azért van nyomorban a nép, mert
könnyelmű és elíssza a keresetét. Owen viszont úgy tapasztalta, hogy
azért iszik és azért könnyelmű, mert az életviszonyai kényszerítik
rá. Tehát nem lehet felelős ezért az erkölcsi állapotért amiben van,
mert a körülmények folytán lesz olyanná, amilyen.
N .: Owen ezt saját embereivel tudta bizonyítani, akik emberségesebb,
rendesebb környezetben rendesebb emberré váltak.
T .: Ezt a gondolatot egy francia filozófus fejtette ki bővebben s meg
alkotta ezzel a milieu-elméletet. De ha a milieu ily nagy hatással
van az ember életére, ha boldogsága környezetétől függ, mi követ
kezik ebből ?
N .: Meg kell változtatni a beteg társadalom rendjét s boldogabb lesz
az egyén.
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T .: Tehát kis körben nevelni, nagy körben az egész társadalom rend
jét újjáalakítani. Owen szerint ez az első feladat. S ezzel Owen ki
lépett a lanarki gyártelep szűk területéről és társadalmi újító lett.
Eszméit gyűléseken, értekezetekben terjesztette. Védelmére kelt az
emberiség nagy tömegének, támadta gyáros kollégáinak lomhaságát
és közönyét és igazságát lanarki gyártelepével igazolta. Sürgetésére
1819-ben az angol parlament megszavazta az első gyáripari törvényt.
Ez leszorítja a kötelező munkaidőt 12 óráig és a fejletlen gyerme
keket eltiltja a gyári munkától. Ez volt az első kísérlet, ami a munka
adót korlátozta abban, hogy embertelenül kiaknázza a munkás sze
génységét. Ezt a törvényt egy angol író az európai gyermekvilág
szabadságlevelének nevezi, mert megvédi a gyermekeket a munka
uzsora és tudatlanság ellen. De a Factory act — így hívták a tör
vényt — csak kezdet volt még s akik nem a lanarki telepen dol
goztak, azoknak nehéz volt az életük. Owen ezek iránt nem érzett
részvétet ?
N .: Owen a lanarki berendezkedést követendő példának gondolta.
T .: Követelni kezdte, hogy a munkásságot a lanarki telep mintájára
épült városokba helyezzék el. Telepének híre futott, megragadta az
emberek képzeletét, mint minden újdonság.
N .: Bizonyára sokan megnézték ?
T : Csakugyan sok bámulója akadt: még uralkodók is meglátogatták.
De vájjon jónak találta-e mindenki ? Minden ember szereti-e az újítást?
Akkor is, ha érdekeibe ütközik ?
N .: Minden korban vannak a régihez makacsul ragaszkodó emberek, de
vannak irigyek is, akik a mások sorsának javulását nem jó szem
mel nézik. Owennek legnagyobb ellenségei azok a munkaadók lettek,
akiket Owen tervei azzal fenyegettek, hogy kevesebb lesz a nyereségük.
T .: Ezek lesték az alkalmat, hogy Ovent megtámadhassák s mert ő
sok mindent nem helyeselt Anglia politikai és egyházi életében s mert
ki is merte mondani amit gondolt, ezt felhasználták ellene és sikerült
Owent leverniük. De Owen nem csüggedt. Mivel Angliában sok volt
az ellensége, elhatározta, hogy az újvilágban fogja eszméit megvalósítani.
N .: Kiköltözött Amerikába.
T. : Eladta lanarki gyártelepét és Északamerika Indiana államában foly
tatta munkáját. Itt már merészebb kísérleteket kezdett, Abból indult
ki, hogy a baj és nyomor oka az ipar és kereskedelem szerveze
tében rejlik. A termelők nem veszik tekintetbe az általános szükségletet.
N .: Csak nyereségért termelnek, s ez a munkabér fogyásával nő. Te
hát óriási tömegű termelés mellett is nagy a nyomor. Ehhez hasonló
jelenség ma a brazíliai kávé és kanadai búza tengerbe hajigálása;
ugyanakkor a világ más tájain ezrek halnak éhen.
T .: Owen azt ajánlotta, hogy a munkások ne a tőkét szolgálják, hanem
szövetkezzenek: minden vagyonukat és munkájukat egy vállalatba
egyesítsék és ennek vezetését a maguk-kinevezte igazgatóságra bízzák.
N .: így a munkás is részesül a termelés hasznában, amit eddig a tőkés
aratott le.
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T .: Ezt hívják szövetkezeti termelésnek. Ugyanígy a fogyasztók is
szövetkezzenek, hogy közvetlenül termelési áron szerezzék be az
árukat s akkor nem kell a közvetítés díját a kereskedőnek fizetni.
N .: Ilyen fogyasztási szövetkezetek ma nagy számmal vannak az egész
világon. Ilyen például a köztisztviselők fogyasztási szövetkezete Deb
recenben. A vevők részesedést kapnak a haszonból. A termelő szö
vetkezeteknek különösen Dánia a hazája.
T .: De a termelő szövetkezetek Owen korában nem igen terjedtek el,
sőt amit Owen alapított az is feloszlott 1826-ban. 1827-ben hazájába
visszatérve ott is megpróbálkozott ezekkel. Owen azt találta ki. hogy
célszerűbb volna, ha az állam vezetné ezeket az üzemeket. A munkanélküli munkásokat ezekben lehetne foglalkoztatni. A munka haszna
közös lenne, a munkaidő korlátolt s az étkezés közös. A munkáso
kat szigorú szövetkezeti szabályok kötik. Itt már nagyon letér Owen
a valóság talajáról és a képzelet világában jár. Hasonlít ez a communístikus szövetkezet ahhoz, amit Madách rajzol „Az ember tragé
diájáéban a falanszterben. A társadalomnak ezt a formáját Owennek
egy francia kortársa, Fourier nevezte igy, akiről később lesz szó.
Owen a munkásokat biztatta, hogy általános sztrájkkal kényszerítsék
az államot, hogy adja át a tőkések gyárait munkás szövetkezeteknek
(szindikátusoknak), melyek szövetkezeti alapon folytatták volna az
üzemet. Hogy a munkások tömegeivel érintkezni tudjon, s eszméit meg
ismertesse velük, munkás egyesületeket (Trade union) alakít, ahol
közös egyöntetű határozatokat hoznak.
N .: Ilyenek ma a szociáldemokraták szakszervezetei.
T. : Csakhogy az Owen korabeli Trade unionok különböznek a szo
ciáldemokraták szakszervezeteitől. Az elsők csak arra voltak szánva,
hogy Owen eszméit propagálják vagy legfeljebb a munkabéreket
szabályozzák és a tűrhetetlenül hosszú munkaidő megrövidítését kö
veteljék. Az utóbbiak pedig, mint majd később látni fogjuk, arra
valók, hogy előkészítsék és megszervezzék a munkásokat a tőkések
elleni harcra. Mégis a munkaadók ettől is megijedtek s elbocsátották
azokat a munkásokat, akik bármely szervezethez tartoztak. A kor
mány pedig üldözte őket, több munkást letartóztatott és Ausztráliába
deportáltatta őket. így rövid idő alatt megbuktak. Az Owentől ki
induló munkásmozgalom csődött mondott, de a nyomán keletkezett
munkásszervezetek nagy fejlődésnek indultak. A pénz rejtélye is
nagyon foglalkoztatta Owent. Igazságtalannak találta, hogy változó
értékű pénzzel fizessék a munkát.
N .: A mai pénzválság mutatott rá legjobban, hogy a pénznek az értéke
mennyire ingadozó. A munkabéreket pedig nem lehet állandóan a
pénz értékéhez képest emelni vagy csökkenteni. Ha drágaság van,
akkor is annyi a bér, mintha olcsóbbodnak az árak.
T .: Owen ezért kísérletei során azzal is megpróbálkozott, hogy munkabankjegyeket adott ki fizetés fejében. Ezek 5, 10 vagy 20 órai munka
ellenértékének feleltek meg. Owen vállalatai sorra megbuktak. Maga
elszegényedve és elfeledve halt meg. Csak müveiben él még. Ezek :
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Új szempontok a társadalomról. Új erkölcsi világrend. — Még egyszer
foglaljuk össze együtt, ki volt Owen:
Nemeslelkű emberbarát, aki megszánja a munkások nyomorát s egy
élet munkáját, egész vagyonát áldozza fel, hogy segítsen rajtuk.
Dúsgazdag vállalkozó, aki úgy érzi, hogy a tulajdon nem lehet az
önzés pajzsa és a rabláncraverés eszköze.
Bátor ember, aki egy ország közvéleményével száll szembe és rá
irányítja az emberek figyelmét a szociális kérdésekre.
Nevelő, aki maga mutat példát és hisz abban, hogy aki megismeri
az igazságot, követi is.
Munkásvezér, aki nem a munkások vállán akar felkapaszkodni a hír
és dicsőség magaslataira, hanem öntudatra ébreszti őket, hogy nekik
is joguk van az élethez. Az a mozgalom, amit megindít, nem annyira
munkásmozgalom, mint munkaadó mozgalom.
Társadalmi reformátor, aki magasabb erkölcsi erőkkel akarja átala
kítani a társadalmat, hogy abban az önzés helyett a kölcsönös szol
gálat legyen a mozgató rúgó. Életével hirdeti, hogy a társadalmi át
alakulásnak felülről kell kezdődnie, nehogy az erőszak alulról idézzen
elő felfordulást.
Szociálista iró, aki megtanította a világot arra, hogy a társadalmi
reform nemcsak gazdasági, politikai és társadalmi probléma, hanem
elsősorban erkölcsi, mert akárhogyan változik a világ rendje, ha nincs
jellem, mindig van kizsákmányoló s kizsákmányolt.
Az a társadalom, amit Owen rajzol, messze esik a való élettől — utópia.
Búcsúzzunk Owentől, Lagerlöf Zelma szavaival: „A szenvedés terhét
senki sem veheti le az emberekről, de aki új bátorságot tud önteni
beléjük, a bajok, a fájdalom és szegénység elviselésére, annak sok
megbocsáttatik" (Az Antikrisztus csodái).
*

*
*

Megjegyzések: A tanár és tanuló közti összekötő kérdést hely
megtakarítás céljából sok helyen elhagytam. Közös munkának kell lenni
a befejező összefoglalásnak is. A tárgyválasztásnál az a szempont veze
tett, hogy nem szabad a tanulót a középiskolából úgy kiengedni, hogy
ne legyenek tiszta fogalmai arról, ami ma központi kérdése az egész
Európának, — a társadalmi és gazdasági kérdésekről. Ezért ma ennek
több időt kell szentelni mint a múltban. Hivatkozom dr. Dékány Ist
ván budapesti gyakorló főgimnázium'! tanárnak, a nyári történelmi tan
folyam egyik kiváló gyakorlati érzékű előadójának nagyon helyes ta
nácsára is, hogy inkább a Napoleon egyptomí hadjáratáratáról ne tudjon
a tanuló, de ezt tudja. Végül, ez az ú. n. mintatanítás egyáltalán nem
tart igényt a „minta" jelzőre, mert érzi, hogy messze áll attól. Célja
inkább az volna, hogy a kritika választóvizén át derüljön ki, mit kell
elhagyni belőle s mit kell hozzátenni, hogy jól oldhassa meg a történettanítás egyik főfeladatát: a szociális érzés fejlesztését.
Tóth Etelka.
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Szemléltető eljárás
a történelemtanításban.
A történelem az az iskolai tárgy, melynek tanításában igen nehéz
visszatükröztetni azt a való életet, amelynek rajza a történelem. Pedig
csak az a valóban értékes történelemtanítás, amely az egyes korok
szellemét híven mutatja be, úgy, hogy abból a korszellemből kisugá
rozzák az akkor élő fő — és alrendűek egész gondolat — és érzés
világa, az egyes társadalmi osztályoknak s magának az össztársadas
lomnak egész mentalitása. — A tanárnak ezt a korszellemet alapotanulmány után szerzett ismeretei birtokában még akkor is nehéz tisz
tán csak az élőszó erejével vetíteni a tanulók elé, ha otthon van tel
jesen szakjában, s ha a legelfogulatlanabb megítélője is a kornak, mert
a tanulók, különösen a felső fokon, könnyen a tanár egyéni felfogá
sának minősíthetik azt, amit az egyes korokról elibük tár. Ezért rend
kívül fontos, hogy a tanár a tanulóknak a történelemtanítás alkalmá
val mennél több tárgyi bizonyítékot mutasson be, amelyek kétségbe
vonhatatlan dokumentumai a kornak, amelyből ránk maradtak. E tár
gyak, e történelmi emlékek bemutatása: a szemléltetés adja meg mint
minden tanításnak, úgy a történelemtanításnak is a lelkét, enélkül vi
szont a történelemtanítás sohasem válik a tanuló részére igazi élménynyé, amely pedig a jó tanításnak egyik mértéke.
A történelem segédtudományai: az archaeologia, a numizmatika,
az epigráfia, a heraldika stb. különösen jól használható emlékeket nyúj
tanak az iskolai tanításhoz, mégis hány tanuló hagyja el végbizonyít
vánnyal az iskolát, akinek egész tanulói pályája alatt soha be nem
mutatott történelemtanára sem egy őskori szerszámfélét, sem egy régi
oklevelet, sem egy címert, vagy magyar érmet sem, még akkor sem,
ha az legkisebb utánjárással megszerezhető lett volna talán az iskola
székhelyén is. Pedig az ilyen szemléltető oktatás által lenne a tanár
munkája igazán eredményessé és értékessé, s megszüntetné az ilyen
eljárás azt a szomorú verbalizmust, amely ma a történelem tanítása
terén különösen sok iskolában dívik.
Lássuk azért, hogy mit tehetnek a történelem tanításánál a szem
léltető eljárás eszközei és módjai.
Legelső dolog a szemléltetés szempontjából a történelmi esemény
színhelyének, földrajzának megismerése. Ehhez szükségesek az illető
földterület mai politikai földrajzának térképe, s a történelmi térkép,
mely a tárgyalt korban mutatja be azt a geográfiái egységet, mely a
történelem színhelye. E térképek azonban csak holt eszközök. Ezeket,
ha tanításunkba a tanulók aktivitását is be akarjuk vinni, — már pe
dig az újabb, igen helyes pedagógiai felfogás szerint be kell vinni, —
ki kell egészíteni a tanulók által készített térképvázlatokkal. E térképvázlatok nem időszakonként készítendő összefoglaló térképek lehetnek,
hanem a tanítás menete szerint folyamatosan a tanár táblai rajzával
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egyidejűleg készülő vázlatok. Nem parádés készítmények ezek, hanem
a tanítást, később a felelést kísérő, eseményszínhelyet rögzítő táblai és
füzetrajzok. Például a magyar történelemhez az első ilyen vázlat készül
az őshazáról, s a mai hazába való vándorlásról, melynek útvonalát és
állomáshelyeit nem elég a térképen megmutatni, henem meg kell azt
rajzolni és rajzoltatni, egyszerű vázlatos térkép készül erről, minden
aprólékosságra, minden részletezésré törekvés nélkül, amelyre sem szük
ség, sem idő nincsen. Ez a térkép a tanár előadásának illusztrálásává
válik. E térkép készítése által a tanuló mintegy átéli, mert végigcselekszi azt a történelmi folyamatot, amelyről sok tanteremben olyan
ékesen szavalnak, mégsem válik az a tanuló részére élménnyé, mert
az előadásnak a tanuló csak passiv, ha ugyan nem szundikáló ré
szese, mert cselekvő munkára az az előadás őt sem nem buzdította,
sem nem kényszerítette. Kiegészül még e térkép, hogy a történelmi
folyamat teljes legyen, a honfoglalás térképével.
E térképkészítés természetesen folyik a tanítás egész folyamán.
Mikor a honfoglalással végeztem, fehér írópapirra, melyet olyan nagyra
vágatok le, hogy középen összehajtva a tankönyv lapjainak nagyságát
ne haladja túl, (mert ennek állandóan a tankönyvben kell lenni), meg
rajzoltatom az ország határvonalát s a nagyobb folyóvizeket. E térkép
aztán óráról-órára népesedikbe a történelmi események színhelyeivel.
Egy ilyen vázlat járja az Árpádkorban; a mohácsi vészig terjedő
korról aztán másik készül. Az események színhelyének jelzésére a vá
rosnevek kezdőbetűit használom. Ahol több esemény játszódik le, a
városnév mellé felíratom az évszámot, ha az fontos; ha nem az, ak
kor minden esemény kap a város körül egy-egy pontot. Amint készül
e térkép a tanár tanítása alkalmával, úgy rajzolja azt fel a tanuló fele
lés közben is a táblára. Az ismétléskor is jól lehet használni e váz
latokat. Előveszik a tanulók a térképvázlatukat, olvassák a felrajzolt
helyneveket s elmondják, hogy milyen esemény zajlott le ott. Ezzel
az eljárással a történelmi földrajzi ismeretek biztosabbakká válnak, s
kevésbbé fog megtörténni, hogy miközben a tanuló hosszasan felel a
mohácsi csatáról, ne tudja megmutatni a térképen, hogy hol van Mo
hács, mint az megtörtént egyik iskola érettségiző tanulójával.
A szemléltető oktatás megkívánja, hogy mennél több eredeti tör
ténelmi emléket mutassunk be. E célra valók a könnyen beszerezhető
kisebb történelmi emlékek, leletek, őskori eszközök, érmek, diplomák
stb. Ezeket, mint helyi emlékeket az iskola van hivatva összegyűjteni
s az iskolai múzeumban (szertár) elhelyezni. A gyűjtésbe feltétlenül be
kell vonni az iskola tanuló seregét. Ezáltal megint cselekvő szerepet
kap a tanuló, s a munkaiskola (Arbeitschule) követelményeinek tesz
eleget a tanár. — Ami ilyen apró történelmi emlék a helyi gyűjtéssel
nem szerezhető be, meg kell vásárolni. Egy-egy őskori tárgyat, érmet
stb. hivatásos régiségkereskedőktől be lehet, sőt be is kell szerezni. Ha
a fizikai szertárra jutnak százak évenként, jusson erre a célra is. A
legelső magyar pénzt I. István denárát 2—3, az első magyar aranyat
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30—40 pengőért be lehet szerezni, egy kővésőt vagy baltát lehet 10 —
20 pengőért vásárolni stb. — azért ezeknek egyetlen közéfokú iskola
gyűjteményéből sem volna szabad hiányozni. Evenként gyarapodva
mind teljesebbé válik a gyűjtemény, mert az adományokból is mindig
szaporodik.
E beszerzett tárgyakat, eszközöket a tanításnál a tanuló kezébe
kell adni, nemcsak madártávlatból mutogatni neki. A kezébevétel is
mét élménnyé válik, kivált ha azzal az eszközzel még tényleges mun
kát is végezhet. — Egy tanítványom mint már felnőtt ember, lakáso
mon fordulván meg, azt kérdezte tőlem, hogy meg van e még birto
komban az az őskori kőfejsze, mellyel ő az iskolában a történelemórán deszkát hasított. E visszaemlékezés nagyszerű bizonyítéka annak
a hatásnak, melyet az 5—6 ezer éves kőbaltának kezébe adása és az
azzal végzett munka rögzített meg abban a tanulóban.
Természetesen nem adhatunk mindent a tanuló kezébe, sőt nem
is szerezhetünk meg az iskolai múzeumnak sem. Amit lehet azonban
azt legalább fel kell keresni. Ki kell rándulni a közeli történelmi em
lékekhez, romokhoz, fel kell keresni alkalmilag még a távolabbiakat is.
Fel kell keresni a történelmi események színhelyét, nemcsak, hanem
az eseményt, ha lehet, legalább főbb vonásaiban vagy részleteiéiben
fel kell újítani, le kell játszani, miáltal az ismét élménnyé rögzítődik a
tanuló lelkében.
A történelmi emlékek, az események színhelyének felkeresése
igen fontos a szülőföld és annak környéke történelmének megismerése
szempontjából, hiszen a helyi vonatkozásokat minden tanítás keretében
a leggondosabban kell értékelni (Heimatskunde). Fel kell keresni a
helyi városi, megyei stb. közgyűlési termeket, s ott bemutatni a helyi,
esetleg nemzeti nagyságok művészi festésű képeit, ugyan így a város
szobrait, vagy más emlékműveit (emléktábla stb.). Ez azért is fontos,
mert itt eredeti, művészi alkotásokat láthat a tanuló.
A múzeumok látogatása is elengedhetetlen, — főként hasznos
ez az összefoglaló ismétlésekhez. •— A múzeum látogatása azonban
csak szakszerű vezetés, magyarázat mellett valóban értékes, mert el
lenkező esetben könnyen értéktelen bámészkodássá válik tanulmány
helyett.
Az eredeti tárgyak mellett kisebb értékűek a reprodukciók, má
solatok, de ezek is jól használhatók a szemléltető oktatásnál. Az után
zat, másolat azonban legyen hű, s ne silány vásári munka; az ilyet
inkába be se mutassuk. A képeknél ez különösen fontos. A nagy tör
ténelmi személyek képeit, a nagy művészek alkotásait, a történelmi
festményeket a legszebb reprodukcióban mutassuk be. A történelmi
személyeknél a későbbi művészi rajzok mellett azonban nem nélkü
lözhetjük az egykorú rajzokat, metszeteket sem. Ezeket bőven talál
hatjuk a különböző szakmunkákban, míg a művészi festmények máso
latait már be kell szerezni, E reprodukciókból feltétlenül színes, és
nagy méretűeket vásároljunk; inkább egy Rafael-Madonnám legyen,
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mint egy csomó silány lenyomat. Ez utóbbi inkább ront, mint használ
mert a tanuló azt a silány lenyomatot látva, semmiképen sem fogja
megérteni, hogy miért világhírű annak készítője. Igen jó szolgálatot
tesznek a szemléltető oktatásnál az e célra készítet faliképek is, épen
azért ezek ne csak az iskola folyosóját díszítsék, hanem kei üljenek
be onnan a tanteremben is, mint a tanítás élénkítői.
A történelmi szakmában, lexikonokban stb. található reprodukci
ókról, fakszimilékről a szaktanár készítsen pontos jegyzéket, mert a
szemléltetés sokszor bizony kényelmességből marad el, ha a tanár nem
találja meg azonnal a felhasználható illusztrációt. Ez a nyilvántartás na
gyon egyszerű, Én kézikönyvem minden lapja közé egy-egy fehér la
pot köttetek be, erre van feljegyezve minden jegyzetem, s e képek
helye is. Az egyptomiakról szóló lap mellett lévő fehér lapon ott van,
hogy a piramisokra szép illusztráció van Gáspár: A föld körül VI. kö
tete címlapja előtt, a luxori palota előcsarnoka, Ribáry: Világtörténet
I. k. 218. lapján stb., stb. E jegyzéket készen találálom évről-évre, az
utánkeresés nem kerül űjabb fáradságba, időtöltésbe, s amellett e jegy
zetek új anyaggal állandóan bővíthetők.
A történelmi szemléltetés célját igen értékesen szolgálja az egy
korú művekből való felolvasás, úgy szintén későbbi íróknak, költőknek
történelmi tárgyú művei, elbeszélései, regényei, színművei, versei,
amelyek mindenkor igen szívesen fogadott dolgok a tanulók részéről
amellett, hogy értékesen szolgálják a koncentráció elvét is. Hasonló
módon kell bemutatni a történelmi dalokat, énekeket is, melyek élénk
megvilágítói a kor érzésvilágának. Hatásuk nem egyszer lenyűgöző.
Mint kezdő tanár a Marseillaise-nek a francia népre gyakorolt gyújtó
hatásáról beszéltem. Észrevettem, hogy nem eredményezték szavaim
azt a hitelt, amit vártam volna. Eldaloltam a dalt, s a hatás teljes lett,
a zene és szöveg vérforraló összehatása megértette azt, amiről kétes
hatással előzőleg annyit beszéltem.
Az ilyen történelmi vonatkozású versek, zene- és dalfélékből azo
kat, melyeket a tanórán nem tudunk bemutatni, kiadjuk betanulásra
egy-egy tanulónak. Mindég akad egy önként vállalkozó, aki az önkép
zőkör egyilc gyűlésén bemutatja. Az egyik az előadást végzi, a má
sik történelmi bevezetést mond vagy olvas fel hozzá (bekonferálja),
hogy a bemutatott mű, annak esetleges tendenciája érthetőbbé váljék
olyan alsóbb osztályú tanulók előtt is, kik a történelemnek azzal a ré
szével még nem foglalkoztak. Ez a bemutatás történhetik dramatizálva
is, amikor még értékesebbé válik. Az ily előadások növelik a tanulók
öntevékenységét, színessé, elevenebbé teszik a tanítást, melynek ered
ménye ismét csak jobb lesz.
A történelemtanítás nem nélkülözheti a vetített, sőt a mozgó ké
peket sem, azért a megfelelő vetítőkészüléknek a történelemtanítás cél
jaira is rendelkezésre kell állani a hozzávaló diapozitivekkel, képsza
laggal (film) együtt. Ez utóbbival nemcsak a jelenkor nevezetesebb tör
ténelmi eseményeiből mutathatunk be tanítványainknak, hanem a régiek-
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bői is. A régi történelmi események is a leghívebb megszemélyesítés
ben kerülnek ma már a képszalagra, s mint ilyenek nagyszerű segítő
eszközei a történelmi szemléltető oktatásnak.
A szemléltető oktatás érdekeit szolgálja az egyes alkalomszerű
eseményekhez fűződő történelemtanítás is. amit a munkaiskola hívei
Gelegenheitsunterricht-nek mondanak. Valamely történelmi évforduló,
emléknap, képviselőválasztás stb. mind kedvező alkalmul szolgálhat arra,
hogy a tanítási anyag megfelelő részét ahhoz kapcsoljuk hozzá, s ez
által élményszerűvé tegyük azt a tanulóra nézve. Ez alkalomszerűség
egyáltalában nem okoz rendszertelenséget, ellenben feltétlen eredmé
nyessé és maradandóvá teszi a tanár munkáját a hozzáfűződő élmény
által. Az ilyen tanítás megelőzi mintegy bevezetésül az alkalomszerű
eseményt, mely után a tanuló sokkal inkább érdeklődő és megértő szem
mel vesz abban részt, mert az aktivitásra szinte fel van híva. Az ese
mény után következő megbeszélés, amelynek kapcsán a tanulók egyéni
tapasztalataikról, megfigyeléseikről is beszámolnak, vagy azok alapján
kérdéseket intéznek a tanárhoz, — teljessé teszi, megvilágítja esetleg
homályos oldaláról is azt az eseményt, melynek emléke, — úgy le
het, — egy életen át elkíséri a tanulót.
A történelem tanításában követett ilyen szemléltető eljárás lénye
gében a munkaiskola követelményeinek megvalósitása, mert ezáltal a
lehetőségig biztosíttatik a tanuló aktivitása, öntevékenységi ösztöne ki
elégítést nyer, szabadsága a tanítási idő alatt nem korlátoztatik feltét
lenül, vagy legalább is nem kényszeríttetik merő passivitásra. Ez el
járással lényegesen közelebb visszük a tanulót a szülőföldismerethez,
annak történelmének megismerése által belekapcsoljuk lakóhelye való
életébe, melyből szinte erőszakkal tépte ki a régi iskola (Lernschule)
akkor, mikor csak idegen légkörbe vitte a tanulót, a helyett, hogy az
otthon múltjának feltárásával, a történelmi fejlődés fokozatain áthaladva
megértette volna azt a jelent, melyben egy életet fog leélni a tanuló.
Hogy mindezek a tanárnak kétségtelenül sok munkát adnak, vitán
felül áll. Azonban megvan annak a bőséges ellenértéke is a tanulók
történelemtudásában s abban a soha meg nem szűnő szeretetben, melylyel e tudományág iránt a tanuló egész életén át viseltetni fog. A
tanár munkájának megkönnyítése, s a szemléltető oktatás mennél töké
letesebbé tétele szempontjából különben szükségesnek tartom, hogy az
iskoláknak éppen úgy legyen történelmi előadó termük, mint ahogyan
van pl. természetrajzi. E teremben, s a mellette levő múzeumszobában
úgy helyezhetők el a gyűjtemények, a történelmi szakkönyvtár stb.,
hogy azok nagyobb utánjárás nélkül rögtön a szaktanár rendelkezésére
álljanak, s minden percben lehetővé tegyék a szemléltetést.
A szemléltető eljárás teheti csak a történelem tanítását igazán
eredményessé, élvezetessé; azáltal tudunk a tanuló részére soha el
nem feledhető élményeket biztosítani, ezáltal válik a történelem azzá,
amivé tényleg lenni kell: az élet tanítómesterévé.
(Hajdúböszörmény)

H. Fekete Péter,
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A történelem tanítása a középiskolában.
Minden tanítás igyekszik az ismerttel az ismeretlent vonatkozásba,
kapcsolatba hozni. Ennek az eljárásnak a helyességétől függ a tanítás,
ismeretközlés sikere. E közlés módja tudományszakok szerint igen kü
lönböző, de bizonyos, hogy a reális tudományoknál a munka könnyebb,
mint a gondolati tudományoknál, mely utóbbiaknak nincs a demonstrá
lásra annyi konkrét eszközük, mint amazoknak.
A történelemtanítás el kell képzeltesse anyagát. E tárgy tanítása
nem egyéb, mint az emberiség fejlődésfolyamatának, tökélelesedésének
eleven, mozgó, filmképszerű lélekbe s képzeletbe vetítése. Azért a tör
ténelem tanárának feladata igen nehéz. Arra kell törekednie, hogy leg
először neki magának legyen helyes képe tudományának leszűrt ismeret
komplexumáról. Kell, hogy minél pontosabb, helyesebb kor- és helyzet
képe legyen arra az időre nézve, amelyet ismertetni akar, mert csak
úgy tudja rávetíteni azt tanítványai lelkének fehér vásznára. Azért a
korfestés mestere kell legyen, ha céljának meg akar felelni. Még így is
ki tudja, helyes és hű kép marad-e vissza tanítványai lelkében ? Ezt
csak részben ellenőrizheti. Ezért el kell felejtse tanítása alatt a jelent,
teljesen bele kell magát élnie a múltba, vissza kell magát álmodnia s
arra kell törekednie, hogy tanítványai is vissza tudják abba képzelni
magukat.
E munkájában — éppen szemléltető eszközeinek korlátolt száma
miatt — minden eszközt fel kell használnia a tanításban, ami csak ren
delkezésére áll, mert a történelem elsősorban gondolati tudomány. Se
gítségül hívja a társadalomtudományt, a földrajzot, a kultúra fejlődé
sének minden anyagát. Jó térkép nélkül történelmet tökéletesen tanítani
ép úgy nem lehet, mint faliképek és diapositiv képek nélkül. El nem
mulaszthatja a tanár felhasználni a múzeumok, mügyüjtemények anyagát
(iskolai múzeum). Olvastatnia kell az előre gondosan kiválogatott kút
főszemelvényeket és a nemesebb történelmi monographiák szebb köz
helyeit. Táblarajzokat, vázlatot készít, amelyet tanítványai jegyzetfüzetükben bejegyeznek a legfontosabb és legszükségesebb (!) adatok
összefoglalására. Jól vigyáz a chronológiára s ennél az évszázadok sze
rinti tájékozódást sem hanyagolja el.
A tanárnak munkájában minden kínálkozó eszközt fel kell hasz
nálnia, amely tárgyához analógiával kapcsolódik. Feladata sokoldalúsá
gánál fogva — már csak a kétes értékű eredmény lidércfényének és
az ötletszerűségnek az elkerülése végett is — állandóan olvas, hogy
anyagába magát minél jobban bele tudja képzelni s előadásai idején a
bőviből merítsen. A tárgyával való állandó kapcsolat annál is fontosabb,
nehogy az unottá váljék előtte, egy-egy részlet más oldalról való meg
világítása fokozza benne tárgya iránti szeretetét s számára érdekessé
teszi azt. Minden órájának anyagát alapos átgondolás tárgyává kell
tegye már csak azért is, hogy megállapítsa, vájjon a fent megnevezett
eszközök melyikét fogja felhasználni s munkája közben milyen peda
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gógiai fogással, ügyes ötlettel, alkalmas analógiával juthat közelebb
céljához.
Sajnálatos tény az, hogy ha bármily alapos szaktudással ül is a
fiatal történelem tanár oklevele megszerzése után a kathedrára, csekély
pedagógiai felkészültséggel indul neki pályájának. Itt azután gyakran
hajlamos a szónokiasságra, a bőbeszédűségre s bár előadásai talán
szépek, de tanítványait nem vonja be kellőképpen a munkába, mert —
csak: „magyaráz“. Csak ő maga dolgozik, tanítványai hallgatnak. Leg
inkább hajlamos egykori történelem tanárának módszerét utánozni. Leg
többször „kísérleti nyulak" tanítványai, s amikor rájött arra, hogy melyik
a helyes módszer, már megcsontosodott a rosszban, azt többé levetni
nem bírja: modorossá lesz, unottá válik tanítványai előtt. Miért ? Mert
kellő gyakorlati pedagógiai irányítást sohasem kapott. Kimondhatjuk
bátran: ha valaki Istenadta rátermettsége folytán ki nem alakítja — ha
véletlenül rájön — helyes módszerét, bár lehet tiszteletreméltó tudós
ember, de tanító művésze, igazi mestere tudományának nem lesz soha.
Pedig a kor, amidőn az elemi iskoláztatás terén a ú. n. munkaiskola
típusa már kialakult, bennünket is új feladatok elé állít. Ma, amikor
tanulóinknak iskolán kívül oly nagy az elfoglaltsága, hogy az otthoni
tanulásra szánt ideje folyton kevesebb s a túlterhelés kérdése forog
fenn, a cél nem lehet más, mint az, hogy az anyagot, amennyire csak
képesek vagyunk, már az iskolában elsajátíttassuk, be is gyakoroltas
suk. Ez nem könnyű feladat, ehhez megfelelő módszer és fokozott
munka kell. Ne felejtsük el, hogy ilyen fogalmaknak, mint: társadalom,
eszme, intézmény, alkotmány, gazdasági rendszer, kultúra, civilizáció,
monarchia, bürokrácia, jog stb. jó nagy részét már az alsó fokon, az
anyag feldolgozása közben tisztáznia kell a tanárnak, egyébként végig
hiányos marad tanítása. De vájjon, ha mindent meg megtett is, mond
hatja-e igaz lelkíismerettel, hogy tanítványainak helyes fogalma van a
fenti elvont képzetekről.
Tárgyunk tanításánál igen fontos az alábbiak figyelembevétele:
1. Létesítsünk kapcsolatot a már eddig tanult anyaggal.
2. Fejtegetéseinket szigorúan következetes logikával építsük fel
és rendszerezzük.
3. Azokat a részeket, amelyekről feltételezzük, hogy a tanuló
tudja, a világért se a tanár mondja el. Hagyja a tanulóra. Ezzel színe
sebbé, változatosabbá tesszük tanításunkat. (Osztályfoglalkoztatás.) Száll
jon le a tanár a katedráról, ne féljen tanítványai közé lépni, beszél
gessen velük a problémáról. Lesz még így is bő alkalma a szép elő
adás formájának bemutatására s a számonkérés könnyebb részleteinél
maga is adjon erre alkalmat tanítványainak, hogy előadó készségük
növekedjék.
4. Minden órán létesítsünk kapcsolatot a magyar történelemmel!
5. Minden létező analógiát használjunk fel tanításunkban s ezeket
előre gondoljuk ki. (A számonkérésnél is !)
6. A rendelkezésünkre álló tanítási eszközöket feltétlenül hasz
náljuk is.
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7. Az idegen szavak kiejtését magyarul írjuk jegyzetbe.
Az alábbiakban egy tanítás vázlatát adom, amelyet az osztályfoglalkoztató módszerrel kell feldolgoztatni. A feladat az Északamerikai
Unió megalakulásának története.
Eszközök:
1. A világ gyarmatainak térképe.
2. Washington és Franklin Benjamin képe, esetleg Washington
budapesti szobrának bemutatása.
3. Az U. S. A. lobogója.
4. Szemelvények az U. S. A. 1776-i függetlenségi nyilatkozatából
(olvasmány).
Megelőzi a tárgyalást az Alleghany-hegységtől nyugatra eső terület
és a Mississippi-medence földrajzának egészen rövid ismertetése a tér
kép alapján, valamint otthoni feladatul olvastassuk el a tankönyv ide
vonatkozó részét, hogy a tanulók hozzá tudjanak szólni a tárgyhoz a
tanítás idején.

I. Bevezetés és előkészítés.
A felvilágosodás tanulmányozásakor megismerkedtünk annak
lényegével s legtöbbet a francia felvilágosodott írókról beszéltünk, akik
nek ez az új gondolat a legtöbbet köszönhet. Az angol Locke nyomán
Montesquieu és Rousseau képzelt új, doktriner államával is foglalkoz
tunk. (A tanár most elmondatja tanítvanyaivat a nevezet írók felvilá
gosodott szabad államáról szóló államelméletét.)
Könnyen megvalósíthatók voltak-e ezek a gondolatok? (Nem,
mert az új elméleteknek először a régi rendszerrel kellett megküzdeniök az absolutizmus és a rendi társadalom e virágkorában. Azért
Európában az eszmék csak forradalmak útján nyerhettek diadalt.) Ezért
jelzik Európaszerte forradalmak a felvilágosodás útját. (A tanár átveszi
a szót.) Üj eszme a történelem folyamán csak lassú átmenet útján ver
het gyökeret, mert az embeiségnek történelme van, amelynek útját meg
kell járnia. Máról holnapra erőszakosan új gondolatok szerint nem le
het átalakítani a világot, mert a történelem siettetése mindig megrázkódtatásokkat jár. Ebben van a kulcsa a nagy francia forradalom borzal
mainak is, amely szintén a felvilágosodás gondolatának gyermeke,

II. Célkitűzés.
Mégis van egy új államalakulás, ahol a felvilágosodás államelmé
letének gondolata minden megrázkódtatás nélkül öltött testet. Ez az
Északamerikai Egyesült Államok. (A tanulók maguk jöjjenek rá a ta
nár felhívására, hogy itt azért alakulhatott meg az új alkotmányos köz
társaság zökkenő nélkül, mert nem volt régi alapon álló állam, amelyet
meg kelle:t volna először dönteni. Üj terület — új település — új ál
lam. A szabadságharc nem a régi rendszer küzdelme az újjal!)
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III. Tárgyalás.
(A tanár belekezd az Északemerikai Egyesült Államok kialaku
lása történetének tárgyalásába az alább adott vázlat szerint. E vázlat
lényegét a tanár felírja a táblára a feldolgozás közben s azt a tanulók
füzetükbe jegyzik be.)
Az Északamerikaí Egyesült Államok (U. S. Á.)
megalakulása 1776.
Angol gyarmatosítás a XV. és XVI. században.
Spanyol kalandor szellem angol földmivelő gyarmatok. (Közben a
XV. és XVI. századbeli hajózás.)
Viszonyuk az anyaállammal.
A gyarmatosok helyzete az angol merkantil gazdasági elmélet
folytán.
Sérelmeik:
Acta of Navigation.
Nincs képviseletük az angol parlamentban.
Iparuk elnyomása.
A hétéves háborúban Anglia megvédi a gyarmatokat Franciaország ellen.
Adókivetés a háború költségeire.
A bélyegadó.
A gyarmatok tiltakozása (vezet Massachussets) a megadóztatás ellen
A teavám — elvi megadóztatás.
A bostoni álíndián támadás a teaszállítmányok ellen.
Az 1774-i I. philadlephiai kongresszus tiltakozása Massachussets
állam szabadságmegvonása ellen.
Anglia sereget küld a gyarmatosok ellen. (54000 ember — 17000
szervezetlen ellen.)
Washington György fővezér (származása, egyénisége, helyzete,
katonái.)
Az 1776-í II. philadelfiai kongresszus kimondja az elszakadást
Angliától.
A szabad eszmék harca: Kimegy Kosciuskó (lengyel), Lafayette
és Dumouriez (franciák).
Franklin Benjamin (a villámhárító feltalálója) Franciaországba
megy — azzal szövetséget hoz létre.
A tengeri államok harca: Spanyolország és Hollandia is csatlakozik.
Jorktowni győzelem 1781, 1783. versaillisi béke.
A tengeren Anglia győz.
A z új alkotmány — 13 állam szövetséget köt.
Washington elnök.
Az állam szervezete:
Belügyekben szabadok.
A Montesquien és Rousseau-féle emberjogok alapján á ll:
Politikai szabadság.
Vallásszabadság.
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Jogegyenlőség.
Szabad sajtó.
Nemzeti hadsereg.
Tankötelezettség.
Keresk. és iparszabadság. (Nincsenek céhek !)
(Az emberjogokat be kell tanultatni, mert az 1848-i magyar tör
vényekben is e jogok alapján áll az új Magyarország.
A gyarmatállamok közös ügyei:
Pénzügy, külkereskedelem, külképviselet, hadügy.
Törvényhozás — kongresszus.
k é p v ise lő h á z
(népképviselet)

s e n a t u s
(minden állam
két képviselője)

Az állam későbbi terjeszkedése.
(Lobogójának bemutatása: 13 piros-fehér vízszintes csikban fent
48 csillag.)

IV. Összefoglalás.
(A táblai, illetve fűzetvázlat alapján két-három tanuló foglalja
össze a hallottakat.)

V. Befejezés.
(Az emberjogok Európában csak hosszas véres forradalmak útján
jutottak diadalra a XIX. században, nálunk csak 1848-ban jutnak diadalra.
(Hazai történelemmel való kapcsolat. Washington és Kossuth.)

IV. Elmélyítésül
az utolsó 5 percben elolvastatja a tanár az Amerikai Egyesült Államok
1773-i függetlenségi nyilatkozatát.
*

Szeretnénk, ha közhelyen többször olvasnánk dolgozatokat ha
sonló kérdésekről. Ki hogyan dolgozik? Teljes feldolgozást is szívesen
olvasnánk. Mert az „Utasítás“-t a tantervhez tömör stílusban megadni
— bár kötelesség — de igen egyszerű dolog. Lássuk végre,hogyan te
hetjük könnyebbé, színesebbé, élvezetesebbé tanulóink munkáját az is
kola taposómalmában. Lássunk minél több példát. Az elemi iskolák
tanítói kara gyönyörű tanítási vázlatokat közöl a Néptanítók Lapjában.
Mi soha, — én legalább még sohasem láttam a mi lapjainkban taní
tási tervezeteket, mintatanitásokat. Vagy talán ez másodrangú, nem
nekünk való kérdés? Még sedédkönyvünk sines, mert ami van. már
elavult. El kell végre ismernünk : az a történelemtanár, aki a közép
iskolai tanári katedrán működik, elsősorban pedagógus. Neki a tudo
mányos történelmi kutatás állandó szemmeltartásával (ha kell s lehet
művelésével!) a tudományszak érett gyümölcseit kell a köz számára
élvezhetővé tenni.
Az 1931. évi középiskolai tanári történelmi tanfolyamon is léptennyomon felhangzott a panasz: sok hasznos irányítást kaptunk, fel is
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használjuk; de azt amit mi ezek mellett szintén vártunk: — pedagógiai
útbaigazítást nem kaptunk. A történelem tanítására vonatkozó pedagó
giai elveket, már kialakult, kipróbált módszerek bemutatását hiába
vártuk. Pedig nekünk ezekre is nagy szükségünk v an !
(Aszód)

Dr. Czirbusz Endre.

iiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiin in m iiu iM iin iin im ;; iiiiiiiiiiin m iim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i

A sá r o sp a ta k i főisk o la ünnepi k ia d v á n y a it k ö v etk ező szám u n k b an fo g ju k ism ertetn i.
iim iiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiH iim iiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiim iiiiim iiiiiiiiiiim iiiiiiim iiiiiim iiiiiilM lllliilim illlllllillliiiillllil

Hazai és külföldi irodalom.
Ú j angol s zó tá r.

„The practical Dictionary“ cím alatt új angol szótár első, angol
magyar része jelent meg e hónap folyamán a debreceni Méliusz cég
kiadásában. Szerkesztői Welsh E. Tamás, a Tisza István tud. egyetem
angol lektora és dr. Joó István. Welshnek angolszász praktikusságát az
angol nyelv tanítása terén már egy néhány sikerült tankönyve bizo
nyítja és illusztrálja: a „The 50-Lesson System“ és a „my Little Eng
lish Grammar“ címűek; egészen természetesnek tetszik, hogy immár
tíz éves lektori működése alatt fáradhatatlan és mindig elmélyebbűlő
érdeklődésével szerzett tapasztalatait egy szótár megszerkesztésében ér
tékesítse és ezzel föltegye eddigi munkásságára a koronát.
Gyakorlati ez a szótár mindenek előtt annál a bölcs gazdaságos
ságnál fogva, hogy az angol szavak jelentéséből csak a leglényegeseb
bet, a jelentésnek legszabatossabban megfelelőt veszi fel a magyar
szövegbe, a szinonimák fel kínálkozó tömegét a legfőbb csoportok meg
jelölőire szorítja. Itt érvényesülhetett munkatársának finom és alapos
érzéke a magyar egyenértékű szavak kiszemelésében, míg az angol
alapjelentéseket a legkiválóbb angol etimológiai szótárak alapján hatá
rozták meg. — így sikerűit aztán elérni, hogy több mint 30.000 szót
és szólásmódot tömöríthettek össze 650 zsebkiadás nagyságú oldalra,
amely azonban — ez is hozzátartozik a gyakorlatiassághoz — éppen
nem túltömött nyomású, hanem tiszta betűivel és világos nyomásával
a szemnek is kellemes látvány és a nyomda dicsérete.
Hasonló gyakorlati nyereségnek kell tartani a kiejtés átírásában
követett ésszerű egyszerűséget. Némely angol nyelvköv annyi tudós
segédeszközt vett át a fonetikai tudományosság leltárából, hogy segítő
jóakarata csaknem terhére vált a tanulónak; Welsh ezeket kerüli. Meg
teszi ugyan a finom különbséget pl. a műd-műd és murder-mérdér közt,
a mate-mét és mature-mátjúr között, vagy az angol a különböző ki
ejtései közt, de mindezt a magyar kiejtéshez legközelebb álló legegy
szerűbb jelöléssek Az mindenesetre valószínű, hogy a különböző néző
pontokból kiinduló kritikának ehhez a kérdéshez lesz a legtöbb mon-
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danivalója; mind nyereséges lesz a kötet további gyakorlativá tételére,
ha mindenki komolyan szem előtt tartja a szerkesztők által ismételt
régi megállapítást, hogy az angol kiejtés intimus finomságait nem is
lehet másként, csak az élő szóval tanításból megtanulni.
Vegyük még ezekhez a mai viszonyok közt meglepő olcsó árát:
7 pengő a csinos formájú és könnyen kezelhető kötet ára — és min
den együtt van, hogy biztosítsa a gyakorlatinak szánt munka igazi
gyakorlativá tételét. Az angol nyelv iránt örvendetesen gyarapodó ér
deklődés elsőrendű segédeszközt nyert ebben az ízléses kötetben,
melyet tartalmilag az elérhető legteljesebb megbízhatóság jellemez, s
amelynek magyar-angol részét a legfokozottabb kíváncsisággal, vagyis
az elkészülés legnagyobb reményével várjuk.
T. B.

Megjegyzések.
A tanári cím kérdéséhez. A kultuszminisztérium ismeretes ren
deleté ellen heves felszólalások érkeztek szerkesztőségünkbe. A nyil
vánosság előtt is foglalkozott ezzel a kérdéssel a Debreceni Prot. Lap
— és a felszólalások, meg a D. P. L. cikke (1931. 25. sz.) a két vég
letes álláspontot képviselik. A tanári kar sok tagja élénken tiltakozik
„a megkülönböztetett elbánás" ellen, viszont a D. P. L. „örömmel üd
vözölte a kultuszminiszter címkorlátozó rendeletét", „mert szerinte nincs
nevetségesebb, mint a címkórságban szenvedő tudós".
Mi hát az igazság? A tanárnak — különösen ha protestáns —
csakugyan ne volna joga megbotránkozni ezen a rendeletén ? Legelőször
állapítsuk meg a D. P. L. illusztris cikkírójával szemben, hogy a közép
iskolai tanár nem eo ipso tudós. Sőt — társadalmunk mai berendez
kedése mellett csak szörnyű erőfeszítéssel, egyenesen tanársága ellenére
lehet csak valaki tudós közülünk. A tudósok úgy aránylanak a közép
iskolai tanárhoz, mint a versenyparipa a parasztlóhoz. A versenylovat
kitenyésztik, rengeteget költenek rá — és néha nem válik be a pályán.
A középiskolai tanárság munkaerejét, a munka értékébe vetett hitét
megbénító körülmények között egy legkeservesebb éppen az a favorit
rendszer, amikor nem az évek kitartó munkássága dönt a tanári érték
megállapításánál, hanem a jól megválasztott környezet. Egyre ritkább
eset, hogy a legmagasabb tanári állásokig közkatonák jutnának el, —
egyetemi tanáraink nagy része egyszerűen „egyetemi tanári pályára"
indul, s míg sikerül bejutnia, mindenféle közbeeső állomást jónak talál,
csak éppen a tanári munkát nem.
A köztanárságot tehát egyre kevésbé ragyogja be a reménység
fénye — egyre kevésbé érezzük, hogy „méltóságos uraimék“-kal egy
húsból-vérböl valók volnánk. Emberileg megbocsátható gyarlóság tehát,
ha a tanárság öntudatlanul is küzd az ellen az egyetemes értékleszál
lító tendencia ellen. Minden más pályán van haladás, munkakörmeg
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változás; a munka mennyiségét a minőség, a robotolást az irányítás
váltja fel. A tanár pályáján nincs emelkedés — mert az elenyészően
csekély lehetőségek a tömeg szempontjából valóban nem is jöhetnek
számításba. Mi egészen megkülönböztetett sorsot hordozunk. A minisz
teri rendelet nem azért fáj nekünk, mert címkórságban szenvedünk —
hanem egyszerűen azért, mert vesszővel vágja az arcunkba: ti felekezeti
tanárok minden más hivatalnoktestületnél kevésbé érdemlitek az el
ismerést. Hiszen a mai gondolkodás mellett a cím — akárki állítja is
az ellenkezőjét — bizonyos értékelést akar jelenteni.
A D. P. L. cikkírója igaz református módra ellensége ennek az
értékjelzésnek. Teljességgel igaza van. És várja, hogy ez csak kezdet.
Ebben még nagyobb igaza van. Mi is várjuk. És egyetlen szó nélkül
megnyugodnánk, ha hinni tudnánk ebben a ..folytatás“-ban. De a hely
zet egy kicsit reménytelen. A doktori címet először minden orvos meg
kapta azért, mert letette a szigorlatait. Ma már minden jogász is meg
kapja, nem valami különleges érdemes tevékenységért vagy tudásért,
hanem azért, mert jól-rosszul átkínlődott a neki kenyeret jelentő, tehát
nélkülözhetetlen vizsgákon. Ilyen körülmények között a dr. cím nem
orvos és orvos, jogász és jogász közt tesz különbséget — hanem el
választja az orvost és a jogászt a bölcsésztől — mint akinek a kép
zettsége alacsonyabb! A bölcsésznek még mindig nyomtatott érteke
zésben kell éles bírálat elé állania azért a címért, ami a jogászt
„megilleti“.
És ugyanígy voltunk a fizetésekkel is. A nagy pénzügyi össze
omlásból egyre kavarognak a vádak: a tisztviselők fizetését le kell
szállítani, mert túlságos magasságra csigázták fel a különböző pártok.
Nos : a felemelésben részesült szinte kivétel nélkül minden foglalkozási
ág — mi onnan is kiestünk. Mi csak akkor közelednénk az igazságos
elbíráláshoz, ha ma, mikor mindenkinek leszállítják a fizetését, mert
felemelték —• a mienket meg felemelnék, mert még akkor sem émők
el a többi egyetemet végzett foglalkozási ág életstandardját! De ugyan
ki merne ma ilyet meg is pendíteni ? És lehet-e beszélni ilyesmiről
olyan társadalomban, amelyik természetesnek találja a legkülönbözőbb
tereken szerzett érdemeknek címekkel s egyebekkel jutalmazását, ellen
ben megbotránkozva veszi ki ebből a tanári testületet.
A protestáns tanárságban van annyi büszke öntudat, hogy kicsiny
ségeken és kicsinyességeken meg nem ütődik. Feltétlen bizonyos vagyok,
hogy a tanárnak sohsem személyes sérelme az ilyesmi — hanem az
állást, amihez tekintély, a munkát, amihez remények tapadnak, azt
félti az újabb megalázásoktól.
A D. P. L. helyesen mutat rá arra is, hogy ha államfői kineve
zéssel jár a cím, akkor a püspökök címét sem szabhatja meg nagy
méltóságúnak idegen közjogi személyiség. És a valóságban mégis meg
szabja — és elismerést nyer a rendelkezése! Tehát minden következ
mény, amely javunkra szólhatna, egyenlőséget teremtene, levonatlanul
marad: mi csak a fullánkot érezzük a rendeletből. Nem sebez: sokkal
többet tesz annál: olyan, mint a szúnyogcsípés. Kellemetlenkedik. Mikor
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pedig a tanárság lelki harmóniájára olyan nagyon nagy szükség volna,
mikor az elmúlt esztendők alatt amúgy is annyi megalázásban volt
részünk, valóban méltán szisszenünk fel. Zajt nem ütünk - nincs ér
telme. De — remélem, a D. P. L. cikkírója igazat fog adni nekünk
ebben — felesleges, időszerűtlen és indokolatlan túlbuzgóságnak véljük,
hogy minden óriási társadalmi újítást mirajtunk, védtelen tanárokon
próbálnak ki — s aztán tovább nem is haladnak a reformokkal.
A tanárság amúgy is nagyon félszeg lények gyűjtőfogalmaként szerepel
— így még jobban elvadítanak bennünket a társadalomtól. Ez a mód
szer kétféle tanártípust termelhet k i: a lefojtott nyugtalanságtól égő,
robbanó szívét alig takargató forradalmártanárt, vagy a jámbor arccal,
álszent mosolygással hajbókoló engedelmes „jó fiú“-t. A protestáns
tanárság hagyományai mások. Mi tanárokul is egyéniségek óhajtunk
maradni, egyenjogú tagjai a m;gyar művelt középosztálynak, a hazának
pedig olyan tagjai, akik hihetnek a maguk munkájának az értékében.
Azzal, hogy elveszik tőlünk ezt a hitünket, elveszik az életünk értelmét,
előre letörik munkánk gyümölcseit, meddőségre kárhoztatnak.
Nem a cím tesz bennünket valamivé, de a cím elvétele arra akar
rámutatni, hogy nem vagyunk eléggé értékes tényezői a magyar köz
életnek. És csak az a fájdalmas dolog, hogy a tanárság védelmére
nekünk kell előállanunk — holott tisztesség szerint azoknak a köteles
sége volna ez, akik egyéni tehetségeik kifejlesztését nem legutolsó sor
ban a diákjaiért életét adó tanárnak köszönhetik.
Soós Béla.

Még egyszer a kötelező fílmoktatás! A nagy pénzügyi válság
következményeképpen mindenki takarékoskodik. Még az sem akarja
pénzét forgalomba hozni, aki tehetné. Gazdag emberek gyalog vagy vil
lamoson járnak, s hozzájuk hasonló a Magyar-Holland kultúrgazdasági
részvénytársaság, mely a kötelező film oktatást privilegizálja már évek
óta. O is szükségesnek látta megszólalni és értesítette az iskolák igaz
gatóit arról, hogy „a nehéz gazdasági viszonyok miatt" nem adhatja
meg ezentúl az előadások előadóinak az eddigi 10 P-t, hanem csak a
miniszter által elrendelt 4 P-t hajlandó kifizetni, de kegyesen hozzá
teszi, hogy amenyiben 600-nál több hallgató lenne, akkor 6 P t ad.
(Talán soha sincs ennyi hallgató együtt!) Nem is szólva arról, hogy a
derék testület velünk, autonóm felekezeti iskolákkal is egyenesen, fő
hatóságunk kikerülésével levelezik, maga ez a takarékoskodási tény
egyenesen felháborító. Hát nem elég hasznott húzott a Magyar-Holland
eddig is, hát olcsóbban adja-e ez évben a filmoktatást, mint eddig,
nem hajtja-e be az iskolákon az ú. n. köteles díjakat? Miért akar ép
pen a tanárokon takarékoskodni! Takarékoskodjék ott, hol díjakat el
enged, de ne a teljes fizetőkön! Hiszen megtehetné egy-egy tanári tes
tület, hogy azért a díjért nem ad előadót, de akkor akadnak a MagyarHolland emberei között és érdekköréből elegen, kik 4 P-ért is vállalkoz
nak. Nem is ennek az összegnek kicsisége háborít fel, hanem az az
eljárás, amely indokolatlanul foszt meg derék kullúrmunkás tanárokat egy
elég jó mellékjövedelemtől. Persze, ez ellen a társaságot favorizálóknak
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nem lesz egy szavuk sem. Mi pedig csak panaszkodjunk, hiszen egye
bet nem tehetünk, panaszkodni is jól esik, s rámutatni az ilyen sérel
mekre szintén üdvös. Csak már egyszer ne is feledjük el ezeket! Ta
lán még egyszer eljön a leszámolás ideje, mikor vissza lehet az ilye
neket fizetni. Vagy nem jön el?!
b. d.

Egyházi és iskolai hírek.
A sárospataki református főiskola négyszázéves jubileuma. A mezőtúri reí.
gimnázium múlt esztendei és a pápai ref. kollégium ez évi négyszázesztendős jubi
leuma után a sárospataki főiskola f. évi szeptember hó 30-án és október hó 1-én
ünnepelte fennállásának négyszázados évfordulóját. Megállapíthatjuk, hogy az ünnep
ség méltó volt a hatalmas kultúrintézménynek sok örömmel, de még több szenve
déssel teli ragyogó múltjához. A tiszta krisztusi evangélium világosságát szomjazó
és a magyar nemzeti művelődés szent ügyéért hevülő református lelkek bensőséges
hódolata volt ez az ünnepség az Alma Mater előtt, mely négyszázéves életefolyásában mindig és rendületlenül e két szent eszmének szolgálatában állott. Megmér
hetetlen az az erkölcsi és kulturális gazdagság, amellyel századokon keresztül el
árasztotta ez a főiskola északkeleti Magyarország ifjait társadalmi és vallásfeleke
zeti különbség nélkül. Főúri és fejedelmi kegy adományai révén gondozó és nevelő
édesanyja tudott lenni a szegény tanulóknak és ezáltal a tiszta magyar néprétegnek
sok igazi értékét mentette meg az elpusztulástól. „Patak lelke“ H a r s á n y i Z so ltn a k
az ünnepség keretében bemutatott művészi értékű és ihletett költői elgondolású
darabja szerint Loránfy Zsuzsánna, Comenius, Kövi Sándor, Kazinczy Ferenc, Kos
suth Lajos, Tompa Mihály, névtelen református falusi papok, gyermekeikért élő és
haló névtelen szegény atyák és anyák lelkének, gondolatainak és érzéseinek összes
sége. Ez a lélek nem engedte és nem engedi elpusztulni a falusi parasztgyerektehetségeket, a szánandó sorsú Deák Jankókat, hanem a pataki lélek testébe, a fő
iskolába hívogatja őket, hogy ott felnevelkedve s e lélek sajátosságait magukba
szíva a magyar hazának jellemes és értelmes polgáraivá legyen.
Ez áldásos kultúrmissziónak az egész nemzetre kiható jelentőségét átérezve
a hivatalos Magyarország is lerótta a kegyelet adóját a főiskolával szemben. A
nemzeti fejedelmek és fenköltlelkű fejedelemasszonyok által dédelgetett ősi kollé
gium emlékünnepén megjelent főméltóságú Kormányzó urunk is, akire D ó k u s E rn ő
remek üdvözlő beszédének szavai szerint éppen olyan nagy szeretettel tekintünk
mi, mint amilyennel Rákóczi Ferencre néztek egykoron. Az ő nevét szívek és kövek
kiáltják Patakon, ahol saját lelke ihletének fényében úgy jelent meg, mint a főnix
madár. A legfelsőbb helyről jövő elismerésnek hálás megköszönése mellett jól esett
hallanunk a kormány képviselőjének, P etri P á l államtitkárnak ajkáról annak mél
tányló megállapítását, hogy a pataki főiskola a magyar szellemi élet egyik leghatal
masabb oszlopa volt, élő közösség tanár és tanítvány között, melyből a magyar
élet nagy alakjainak egész sora került ki a közéletbe. Örvendetes Ígérete szerint a
kormány lehetővé kívánja tenni, hogy a pataki iskola is elősegítője lehessen a jobb
magyar jövőnek.
Az egyetemes református egyház üdvözletét és az éhitatos ünnepségben való
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bensőséges részvételét Baltazár Dezső püspök fejezte ki magas szárnyalésú beszé
dében, lelki babérkoszorút helyezve el az ünneplő főiskola homlokzatán. A pataki
iskola szellemének a trianoni határokon túl is működő eleven erejéről Péter Mihály
szlovenszkói püspök telt vallomást könnyekig megható, bátor beszédében, elhozván
az ősi kollégium szent oltáréra Gömör, Zemplén, Ung bérceinek és lankáinak virágait.
A volt pataki diákoknak a kollégium imatermében tartott díszgyűlése élénk
bizonyságát szolgáltatta annak, hogy az idők folyamán a pataki diákéletben milyen
csodálatos testvéri közösség fejlődött ki. Amint a hatvan, hetven éves öreg papok,
tanárok, tanítók, ügyvédek, bírák hosszú távoliét után könnyezve borultak egymás
kebelére ez ünnepi percben, lehetetlen volt arra nem gondolni, hogy édes testvérek
jöttek haza a nagy ünnepet ülő édesanyához örvendezni. Czinke István ny. püspök
nek lélekbemarkoló gyönyörű imája, Kazinczy Gábornak kedves közvetlenségű
elnöki megnyitója, Finkei Ferencnek a kollégium ősi hagyományait és áldozatos jó
tevőit magasztaló beszéde bensőséges családi ünnepség melegségét árasztotta ki az
ősi hajlék megszentelt falai között.
A kollégium udvarán tartott zászlóavatás egyik legmeghatóbb mozzanata volt
az ünnepségnek. A harsonás angyal-hímzéssel ékesített és „Féljétek és dicsőítsétek
az Istent! 1531—1931“ felírású fehér selyemzászlót Kovák Sándor gimnáziumi tanár
avatta fel lendületes beszéddel. Mesterien rajzolta meg a főiskola hagyományos
szellemét és Martin Miklós szeniorral együtt szent fogadást tettek arra, hogy ehhez
a szellemhez hívek maradnak és azt csorbítatlanul fogják átplántálni a jövő nem
zedékbe. A jelenlevő előkelőségek jelmondatok kíséretében szegeket vertek a
zászló rúdjába.
A pataki iskola hagyományához tartozik az is, hogy mindig kiváló érzéke
volt az európai új pedagógiai eszmék befogadása és megvalósítása iránt. A mai
idők is új követelményekkel lépnek fel a középiskolával szemben. A pataki kollé
gium megértette a mai idők intését. Óriási anyagi áldozattal s a magyar kormány
nagyarányú segítségével megalkotta a humángimnáziummal párhuzamosan működő
angolgimnáziumot, melynek célja olyan magyar református ifjakat nevelni, akik szi
gorú valláserkölcsi alapon állva és a nemzeti műveltség hagyományos történeti fej
lődésének eredményein iskoláztatva, angol nyelvi készségük és a sportokban való
edzettségük révén az angol felsőbb iskolák, a collegek egyenjogú rendes hallgatói
és ott a magyar nemzeti propaganda értékes munkásai lehessenek. Az angol-internátus impozáns épülete mostanra készült el, szeptemberben nyílt meg az első év
folyama s a gyönyörű ünnepség keretében maga az Államfő avatta fel gróf Klebelsberg Kuno és Ernszt Sándor kultuszminiszter jelenlétében és adta át nemes
hivatásának.
Az ünnepség közönségének alkalma nyílt arra is, hogy a kollégiumnak küz
delmes, súlyos megpróbáltatásokkal teli múltjába belepillanthasson. Az intézetnek
két most működő jeles tanára : Marton János és Gulyás József feldolgozták tudo
mányos és népszerű alapon az iskola történetét és a jubileummal kapcsolatban ki
adták. A kollégium múltjának választékos stílusban való rövid összefoglalását
Elekes Imre, ezidei közigazgatónak gondosan felépített ünnepi beszédéből is meg
hallottuk, sőt Sárospatak főutcáján pompás életképekből álló, szemet gyönyörköd
tető történelmi felvonulás is igyekezett jelképezni a múltnak egyes tényeit. A fel
vonulást egykorú ruhákba öltöztetett festői csoportozat nyitotta meg, amely a kollé
gium alapítását szimbolizálja. A csoportot felvirégozott hintókon egykorú jelme-
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zekben a kollégium alapítóinak és jótevőinek megszemélyesítői követték. Hozzájuk
csatlakozott az 1671-ben menekülő főiskolának szimbolikus csapata. Ezután az Alma
Mater apotheozisát ábrázoló csoport vonult fel, melyet a szabadságharc idején
hadbavonult főiskolai hallgatók követtek. Megható látványosság v o lt!
A négyszázéves jubileumnak nagyvonalú megrendezése, annak mélységes
tartalommal való megtöltése a főiskola jelen vezetőségének az érdeme és dicső
sége. A lelkes rendezőségnek elgondolásai ügyesen domborodtak ki az emlékünnepély folyamán. Bemutatták a dicsőséges múltat, éreztették a századok által
megszentelt hagyományos szellemnek legértékesebb sajátságait, tanúbizonyságot
tettek arról, hogy méltó utódok állottak a régiek helyére és biztos reményt nyújtot
tak arra, hogy az ősi kollégium négyszázados fája a múlt és jelen erejéből táplál
kozva még áldásosabb virágzásba fog szökkenni. Adja Isten, hogy úgy legyen! K. S.
Szelényi Ödön tem etése Budapesten, a Farkasréti temetőben volt szepiember
21-én d. u. 4 órakor. Az egyházi szertartást tanítványa, Szántó Róbert, kelenföldi
lelkész végezte, 11 volt tanítványa vonult fel rajta kívül Luther-kabátban, ezzel is
igazolva azt, hogy tanítását soha sem felejtik e l ; de a közönség soraiban is sokan
voltak tanítványai közül. Felvonult a leánykollégium ifjúsága tanárai vezetésével.
S elhangzottak a búcsúztatók : Draskóczy Lajos a pozsonyi teológia, dr. Tankó Béla
a debreceni egyetem, dr. Szigethy Lajos az Evangélikus Tanáregyesület, dr. Bőhm
Dezső a leánykollégium tanárai, Vas Ilona a leánykollégium tanulói és dr. Gaudy
László pozsonyi volt tanítványai, a lelkészek nevében szólt — s őszinte szavaik
mutatták azt a nagy veszteséget, melyet Szelényi halála jelentett.
Szerkesztőváltozás. Lapunk felelős szerkesztőjének halála folytán az Evang.
Tanáregyesület elnöke ideiglenesen dr. B ö h m D ezsőt, szerkesztőbizottságunk tagját
bízta meg a szerkesztői munkák végzésével. A testvér református egyesület elnök
ségével való megállapodás értelmében dr. Soós Béla vette át a felelős szerkesztői
tisztet, míg az evangélikus szerkesztő társszerkesztő lett. A szerkesztői tiszt és a
szerkesztőbizottsági tagság végleges betöltése az Evang. Tanáregyesület novemberi
közgyűlésén fog megtörténni.
Dr. Geduly Henrik, tiszai kerületi evangélikus püspök most töltötte be püs
pökségének huszadik évét, dr. Ra f f a y S á n d o r bányakerületi püspök pedig lelkészi
szolgálatának 40. évfordulójót. Mindkét neves egyházi férfiút melegen ünnepelték
hívei és a társadalom különböző testületéi. Raffaynál különösen rámutattak arra,
hogy a háború utáni legválságosabb időben létesített új középiskolát: a leány
nevelésben új irányt jelentő Veres Pálné-intézetet, melyből az ország egyetlen leánykollégiuma lett; létesített a nevelés érdekében internátust a budapesti, aszódi és
szarvasi iskolák mellé, s tető alá hozta e napokban az aszódi reálgimnázium,
Petőfi iskolájának új épületét, melyet október 11-én avatott fel. Ez alkotások mu
tátják, hogy Raffay, ki tanári pályán kezdette, mindig megmaradt a tanárság és
iskola munkásának. Az evangélikus tanárság meleg szeretettel csatlakozik a jubi
lálok ünnepléséhez, és még hosszú, áldásos működésüktől reméli sorsa jobbra
fordulásét.
Góbi Imre em lékezete. A budapesti evang. gimnázium nagynevű igazgató
énak halála negyedik évfordulójakor avatta fel az iskola kegyeletes érzésű tanári
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kara a síremlékét, mely a Farkasréti temetőben, hősi halált halt fia sírján áll. Markáns
egyéniségét jellemzi a felirat: „Erős fej, erős kar, erős szív és lélek."
Rátz László, egy éve elhunyt igazgatójának ugyanez az iskola díszes márványemiéket állított az intézet lépcsőházában. Itt a volt tanítványok egyesülete volt a
kezdeményező, mely az ünnepséget is rendezte. Az emléktáblát Lux Elek készítette,
kinek ott ez mér harmadik táblája : első a hősök emléke, második Böhm Károly
emléke volt. Mindkét esemény méltó az evangélikus tanárság hagyománytisztelő
szelleméhez és a neves budapesti intézethez is.
Két pápai tanár nyugdíjazása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter lie,
Rácz Kálmán és Losonczy Jenő pápai református gimnáziumi tanárokat 1931. szept.
1-től nyugdíjazta. Lie, Rácz Kálmán egész emberöltőn keresztül volt vallástanára a
gimnáziumnak. Losonczy Jenő majdnem annyi ideig rajztanára. Megérdemelt nyu
galmukat élvezzék sokáig !
A középfokú iskolák országos református missziói bizottságának eddigi el
nöke, lie. Rácz Kálmán nyugdíj&a lépett. Ez alkalomból a bizottság őt örökös
tiszteletbeli tagjává választotta, helyébe pedig dr. Buday Gergely teol. m. tanárt,
budapesti vallésoktatási igazgatót választotta meg. Mindkettőjükre Isten áldását kérjük.
A pápai főiskola jubileumi em lékérm e. A főiskolai ünnepélyek alkalmából
emlékérem készült, A kép előlapján a főiskola jelenlegi épülete, alatta címere lát
szik „Quattuor saeculis Felicifer Peractis 1531—1931“ körirattal. A hátlapon három
ifjú á ll: az első imádkozik, a második kardjára tett kézzel esküszik, a harmadik,
diáksapka a fején, kezében fogott könyvből tanul, jelképezve a Deo, Patriae, scientiae köriratot.
Jubileum i alapítványok a pápai főiskolán. Mint a Ref, Szemléből értesülünk,
a legutóbbi ünnepségek kapcsán dr. Kiss István püspökladányi ügyvéd 1000 P, dr.
Szily János abonyi közjegyző 1000 P, Csomasz Dezső mezőtúri ref. lelkész 200 P-s
új alapítványt tett. Ugyanekkor Szentjóby Kálmán ny. debreceni tanító 100 P-vel
növelte régebbi alapítványát. Dr. Eőry Szabó Jenő ny, törvényszéki elnök pedig 1000
P-vel feltámasztotta, refundélta a történelmi díjul kiadni szokott Eőry Szabó Gáboralapítványt.
Lorántffy Zsuzsánna szobra Sárospatakon. A sárospataki főiskola most le
folyt négyszázéves emlékünnepe alkalmával leplezték le Lorántffy Zsuzsánna feje
delemasszony szobrát és az újonnan épült angol internátussal szemben állították fel.
A sárospataki angol internátus tanára. A. Gillan M. A. szeptember hó 1-én
Aberdeenből Patakra érkezett, hogy állását elfoglalja. Munkássága elé nagy remény
séggel néz a főiskola. Kívánjuk, teljesedjék is teljes mértékben.
Am erikai adomány a pataki főiskolának. A Pataki Diákok Szövetsége, mint
a Református Figyelőben olvashatni, pár hónapja, megalakulása emlékére a főisko
lai könyvtárnál 1000 pengős alapílványt tett. Ugyanazon Szövetség elnöke, Boros
István pedig most száz kötetből álló, angol nyelvű könyv-gvüjteményt, mintegy 400
dollár (2350 P) értékben adományozott a főiskola! könyvtár számára.
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Sárospataki tanárok kitüntetése. A Kormányzó megengedte, hogy Trocsényi
József sárospataki teol. tanárnak buzgó és eredményes működéséért, továbbá Elekes
Imre gimn. igazgatónak az angol internátus megszervezése körül végzett érdemes
szolgálataiért elismerését tudtul adják.
A nagykőrösi református egyház 1931. évi szeptember hó folyamán tartotta
meg középfokú iskolai internátusa felavatását. Fölszentelő beszédet mondott Patonay
Dezső lelkész, imát Gödé Lajos lelkész, A tápintézet és internátus történetét ismer
tetette Váczy Ferenc igazgató.
Emlék-tábla Arany János nagykőrösi lakóházán. A Dalmady Győző-utcai
háznál Horváth József ünnepi beszéde után leplezték le a falban elhelyezett művészi
emlék-táblát. Az egyes számok között a gimnázium énekkara énekelt. Az Arany
János-utcai háznál Gödé Lajos, a saját alkalmi költeményét szavalta el, majd Pato
nay Dezső alelnök fejtegette Arany nagykőrösi korszakát és utána leleplezte a mű
vészi emléktáblát. Végül dr. Jalsoviczky László, a háztulajdonosa, megható sza
vakkal vette őrizetbe az emlékművet.
A nagykőrösi Arany János Társaság közgyűlésén Aprily Lajos ref. tanár
tolmácsolta az Akadémia és Kisfaludy Társaság üdvözletét, majd székfoglalóul
néhány költeményét olvasta fel. Székfoglalót tartott Móricz Pál is. Utána S. Szabó
József Dóczi Imre egyházkerületi középiskolai felügyelőről mondott emlékbeszédet.
Végül tiszteleti tagokat választottak és meghallgatták az év történetéről, a jövő ter
veiről és a pénztár állapotáról szóló jelentéseket
Gróf D égenfeld Miksa, a szatmári ref. főgimnázium fenntartótestületének új
elnöke, 10000 leu-jal belépett a fentartó testület alapító tagjainak sorába.
Református internátus felavatása. A kisújszállási ref. egyház Horthy gimná
ziuma mellett most nyílt meg a jól fölszerelt új internátus. Múlt hó 9-én avatták fel
szép ünnepély keretében.
Ref. gimnáziumi tanár országgyűlési képviselő. Iiyen is van kivételképpen.
A lemondás folytán megüresedett hódmezővásárhelyi megbízó levelet, mint a Kál
vinista Szemle értesült, Ernyei István ref. gimnáziumi tanár nyerte el.
A Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület Általános Ideg- és Kedély
beteg Rendelőintézetében (Budapest, 1., Mészáros-utca 12.) f. évi október hó 2-től
kezdve működik újból minden hétfőn, kedden és pénteken ' I S —'/ 27-ig a g yerm ek
rendelés és nevelési tanácsadó, kizárólag igazoltan szegénysorsúak számára.

Szerkesztői üzenetek,
A lapok terjedelmét korlátozó miniszteri rendelet bennünket sem kím él;
lapunk jelen száméból ezért hiányzik a külföldi lapszemle.
Novemberi számunkra kéziratokat már nem fogadhatunk el, kivéve egészen
rövid híreket, megjegyzések, vagy legfeljebb ‘/a nyomtatott oldal terjedelmű könyvismertetéseket. Decemberi számunk a vallás- és filozófiatanítés kérdéseivel fog fog
lalkozni, a januárit a klasszika-filológia és zeneoktatás tárgykörére szánjuk.
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MIÉRT?

E L Ő SZ Ö R : a P E D A G Ó G IA I SZ E M IN Á R IU M című folyó
irat kizárólag a tanítóság továbbképzésének szolgálatában áll;
M Á SO D SZO R : ismertetéseket közöl az új tanterv célkitűzé
seiről, mintatanitásokat hoz a tanterv kívánalmainak gyakor
lati átültetésére, felöleli a népiskolai tanítással összefüggő
külföldi és hazai kérdéseket;
H A RM A D SZO R: m inden egyes szám a egy k is 64 o l
d alas tankönyv;

tehát
Előfizetési díj :
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minden tanító megbízható vezetőt és segítőtársat talál benne.
(Szerkeszti: Ozorai Frigyes dr. főigazgató.)
Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal, Budapest,
VII. Rákóczy-út 12. Postatakarékpénzt. csekkszámlasz.: 25.552.

Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“
könyvesboltban Budapest, IV., Múzeum-kőrút 21.

N Y O M A TO TT B O R B É LY G Y U L A K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N M E Z Ő TÚ R O N , 1Ö3K

V. évfolyam 9 .7szám.
f t'

/é t

/

-<r

4

1931. é v i n o v e m b e r hó.

C r’

' ^

PROTESTÁNS

TANÜGYI SZEMLE.
A Z O R SZÁ G O S R E FO R M Á T U S T A N Á R E G Y E SÜ L E T
ÉS AZ O R SZ Á G O S
TA N Á R EG Y ESÜ LET

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. S O Ó S B É L A .

Á G . H IT V . E V A N G É L IK U S
H IV A T A L O S

KÖZLÖNYE.

TÁRSSZERKESZTÖ :

D r. B Ö H M D E Z S Ő .

DEBR ECEN—BU D A PEST.

A szerkesztő bizottság tagjai:
Ref. részről: S. Szabó József, Ravasz Árpád, dr. vitéz Bessenyei Lajos.
Ev. részről: — — — —, dr. Mohr Győző, dr. Szigethy Lajos.
M egjelenik évenként 10 füzetben.
E lőfizetési 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.
K éziratok a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, Dóczi-intézet), vagy a társ
szerkesztőhöz (Budapest, IV., kér., Deák-tér 4. szám) küldendők;
könyvek és cserepéldányok a felelős szerkesztő címére.
K ia dóh ivatal: Fejér Lajos Mezőtúr, ahová az előfizetési dijak és
reklamációk küldendők; a tanárkari és fenntartótestületi járulékok
azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók.
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Ady Endre két irodalmi óra keretében. Dr. Mohr Győző A háromszázéves Janua. Rácz Lajos — — — — — —
A mondatszakaszok. Nánay Béla
—— — — — —
Jegyzetek a magyar dolgozatírás kérdéséhez. Kerecsényi Dezső.
A magyar irodalmi nyelv és stílus történetének tanításáról.
Losonczi Zoltán
— — — —
—— — — — —
Irodalmunk tanítása. Péterffy László
—— — — — —
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A magyar írodalomtörténet-tanítás
alkalomszerű problémája.
Lehetetlen tudomásul nem vennünk azt az ideges nyugtalanságot,
amely a magyar irodalomtörténetet tanító tanárok között általában is
jelentkezik, de különösen protestáns középiskolákinkban válik egyre
erősebbé és hangosabbá, Ezt az ideges nyugtalanságot újabb és újabb
elvi szempontok szítják, amelyeknek békés kiegyenlítődése nélkül nem
lehet szó teljes sikerű iskolai munkásságról. Az irodalomtörténeti-tanítás
tárgyára és mószerére vonatkozó problémáknak legkínálkozóbb, legter
mészetesebb ütközőpontja: a tankönyv. Csakugyan évek óta hangzik
protestáns középiskoláinkban a panasz: nincs megfelelő irodalomtörté
neti kézikönyv, amely a legújabb idők mellőzhetetlenül fontos és jogos
igényeivel számot vetne s kielégítené azokat. Néhány hónappal ezelőtt
az Orsz. Ref. Tanáregyesület központi igazgatósága hivatalosan is ki
mondotta új magyar irodalomtörténeti tankönyv szükségességét s magát
a Ref. Egyetemes Konventet kérte fel ezirányú intézkedésre. Minél
élesebben rávilágít ez a meglehetősen szokatlan lépés arra a tényre,
hogy használatban lévő irodalomtörténeti tankönyveink ellen különféle
szempontokból kifogás tehető: annál magától értetődőbb az a feltevés
is, hogy bizonyára igen komoly okai vannak említett tankönyveink
fogyatékosságának: nagy nehézségek állhatnak a tankönyvíró útjában,
hogy ennyire húzódoznak a hozzértök a baj orvoslásától.
Valóban, mindjárt első pillanatra tudatossá válik ránk nézve, hogy
hogy aki manapság középiskolai irodalomtörténeti tankönyvet akar írni,
annak három irányban is nagy akadályok állják útját; 1. tudományos,
2. világnézeti, 3. pedagógiai-didaktikai súlyos problémák.
1. A tankönyvnek az egykorú tudomány színvonalán kell állania, —
az irodalomtörténetnek mint tudománynak az elmélete pedig most van
a forrongás korszakának kellős közepén. A tisztulás folyamata még
nem fejeződött be, de a régebbi tudományos álláspont hitele már na
gyon megrendült. A főprobléma éppen az, hogy mit kell értenünk az
„irodalom" fogalmán, már pedig e fogalom mikénti értelmezése döntő
fontosságú szemponttá válik az irodalomtöténet anyagának körülhatáro
lása és ez anyag megvizsgálásának módja-célja terén egyaránt. Vitás
kérdések tárgyalása középiskolai tankönyvekben nem helyén való, de
az sem megoldás, ha a tankönyvíró egyszerűen behúnyja a szemét a
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Htás kérdések előtt. Az irodalomtörténeti tankönyv legelején kell tisz
tázni az irodalom fogalmát s nagyjában jelezni a megteendő út állomá
sait, a történeti fejlődés „ízületeit“. Az irodalom fogalmának régebbi
meghatározása (ilyen vagy olyan könyvek, művek összesége) éppen
napjainkban avul elfele s a modern irodalomelmélet az évtizedek óta
tartó nagyszabású viták füzében bizonyára hamarosan megtisztul salak
jától, a vita lényegének egyik-másik pontját pedig már ma is el kell
fogadnunk. De az új fogalmi meghatározás megváltoztatja a történelmi
vizgálatnak az anyagát, főképpen pedig a módszerét, — ez az újszerű
kutatásmód azonban ma még a kezdet kezdetén van, egyetlen össze
foglaló jellegű példa reá nálunk Horváth János A magyar irodalmi
műveltség kezdetei c. műve, amely irodalmunk történetének mindössze
a legrégibb és legkezdetlegesebb korszakával foglalkozik, olyan korsza
kával, amely nem is tudott igazi „irodalmat“ kitermelni, ezért e kor
szak határpontjait Horváth János is a nemzeti-politikai történelemtől
kéri kölcsön.1
Egyáltalán, ami a magyar irodalomtörténet korszakokra való fel
osztását illeti, szinte tragikomikus a tanácstalanság. Az önállósulni kezdő
irodalomtudománynak már derogál a művelődéstörténet vagy a politikai
történet parcelláihoz alkalmazkodni, viszont még nem tudja felismerni
saját fejlődésének önelvű láncrendszerét, belső autonómiáját. A VIIVIII. osztályú középiskolai diák eléggé fejlett eszű már ahhoz, hogy
megütközve lássa: miként folyamodik pl. Pintér Jenő, nagy irodalomtörténetének mindenik feldolgozásában, más-más felosztási módhoz, mi
ként minősíti a legutóbbi átdolgozásban a korszakokra osztást egészen
külsőleges jellegű feladatnak, s legújabb korszakoló módszerének: az
évszázadokra való felosztásnak egyetlen előnyét, az arányos kereksé
get miként hágja át és sérti meg mindjárt 33% erejéig.
2 . A közvélemény érdeklődése azonban az igazság tudományos
kritériumai helyett annak világnézeti oldala felé kezd irányulni egyre
nagyobb, egyre aggasztóbb mértékben, illetőleg ezt a kétféle szempon
tot manapság szeretjük mindinkább összezavarni egymással. Maga az a
körülmény, hogy az emberekben öntudatos világszemléletmód alakul ki
s hogy ez lassanként ösztönössé, logikán fölülivé erősödik és öntudat
lanul is irányítójává lesz meggyőződéseinknek minden irányban: ez
még nem volna baj, sőt örvendetes és kívánatos célja ez a szellem
művelődésének. Csakhogy ebből az álláspontból az következnék, hogy
egymás világnézetét tiszteletben tartsuk. E helyett azonban egyre szo'A mi szempontunkból szomorú jelenség, hogy a szakszerű tudományos bú
várkodásnak irodalmunk összes korszakai közül éppen a reformáció kora a leg
mostohább területe. Nemcsak a X1X-XX. század irodalma foglalkoztatja a tudomá
nyos kutatók és bírálók nagy seregét, hanem a többi korszak modern szempontú
feldolgozása is serényen folyik: a felújulás koráé (preromantika !), a „nemzetietlen"
koré (A magy. Írod. népiesség Faluditól, Mikes viszonya a francia szellemi élet
hez !), a katolikus visszahatás koráé (bárok!), legújabban megkaptuk a középkori
irodalom eredeti módszerű méltatását is, — csak a protestánskori irodalom terüle
tén nézzük messziről és tétlenül a Szilády Áronok elárvult örökségét.
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morúbb jelei mutatkoznak a kölcsönös féltékenykedésnek és türelmet
lenségnek. A mienkétől elütő világnézetet tudománytalanságnak minő
sítjük s a kultúrharc a gyakorlati élet tömkelegéből bevonul az író
szoba csendjébe, a tankönyvek ártatlan zugolyába is.
Mindenféle felekezeti-világnézeti elfogultság nyűgéből a lehetősé
gig kibontakozva is úgy érzem és úgy tudom, hogy a helyzet elmérge
sedéséért nem a protestánsok a felelősek. A középiskolai irodalomtör
téneti oktatás keretében csaknem két emberöltőn át hirdettük a ma
gunk igazát úgy, hogy azt mások is igaznak fogadták el. De a legújabb
időben meglepő tervszerüségü és célzatosságé mozgalom kavarta fel az
addigi szélcsendet, és olyan területre is behatolt, ahova csakugyan nem
lett volna szabad. A tudományos szempont kizárólagos szolgálatára
kötelezett egyetemi oktatás leglényegén ejtett csorbát az a kormányintézkedés, amely néhány egyetemi tanszék működését egy világnézet
korlátái közé szorította. Hogy mennyire fölösleges volt ez a gyanakvás
a nem-katolikus világnézetű tudomány iránt, annak fényes bizonysága
és e gyanúra minden szándékosság nélkül is hatásos lovag'iasságú vá
lasz az a tény, hogy a középkori magyar irodalom kolostori szellemét,
egész lelkiségét, világnézeti és költői jellemét senki megközelítőleg sem
tanulmányozta át olyan mélyreható megértéssel, olyan gyöngéd szere
tettel, olyan aprólékos gondú és olyan összefoglaló, egyetemes távlatú
tudományos módszerrel, mint a Pázmány-egyetem református irodalomtörténésze : Horváth János, legújabban megjelent munkájában.
Hisszük is, hogy a tisztán tudományos jellegű munkákban a
protestáns szerzők ezután is tőlük telhetőleg felülemelkedni iparkodnak
az egymással küzdő világnézetek harci zónáján. Sőt a felekezeti közép
iskolai nevelésnél is — melynek pedig egyik legfőbb célja a vallásos
hitben gyökerező világnézet kiépítése — mellőzendő a világnézeti állás
pont vitatkozó, harcos érvényesítése még a történelem, irodalom és
filozófia szakterületein is. A fejtegetésmódnak egy irányítója, célpontja,
sarkcsillaga legyen: a tudományos igazság. A komoly, szakszerű tudo
mány érveinek ellenszegülni vagy előlük megszökni vagy éppen meg
hamisítani őket: az ilyen eljárás rút merénylet volna minden olyan
világnézeti meggyőződés ellen, amely erkölcsi alapon áll.
Elismerjük azonban, hogy tudattalanul, jóhiszeműleg is beleeshe
tünk a világnézeti egyoldalúság hibájába. Ezért, ha valahol, hát a jellem
képző, világnézetépítő középiskolai nevelésnél érthető és engedhető
meg az ú. n. illetékes tényezők óvatossága vagy akár érzékenysége.
Vannak tantárgyak, melyeknek a fejledező lelkű ifjúsággal való közlé
sében a tudományos tekintély mellett a világnézeti közösség biztosí
téka is fontos. (Erre az igazságra egyébként a másforma világnézetűek táborának az eljárásmódja segített bennüket megtanítani.) Ebből a
körülményből magyarázhatjuk meg azt a döntésig eljutni nem tudó,
sajátságos helyzetet, melyben református szakköreink Pintér Jenő közép
iskolai irodalomtörténeti kézikönyvét illetőleg vannak, Az Egyetemes
Konvent tankönyvbizottsága talán már négyszer is kiadta bírálatra más
más szakembernek, — s az egymásnak ellenmondó vélemények közt
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nem tud igazán nyugodt lélekkel végleges határozatot hozni. Legfőbb
szaktestületünk e hosszas várakozásának véleményem szerint egyik fő
oka az a tekintély-parancsoló nagy érték, amelyet mindenkinek el kell
ismerni a Pintér-féle tankönyvről. Lehetetlen meg nem hajolni Pintér
óriási tudása és a tárgyilagos igazságra való nemes törekvése előtt.
Szerintem nincs is az ő tankönyvében olyasmi, ami bánthatna bennün
ket. De természetesen Pintér Jenőt a reformátusok mégsem érezhetik
annyira magukénak, mint Beöthy Zsoltot.
Beöthy Zsolt Irodalomtörténetéhez fogható jelentőségű magyar
tankönyv aligha volt még s talán nem is lesz soha. Csaknem félév
századon át társtalan magasságba emelkedett ki tankönyveink tömegé
ből s középiskolai magyar irodalomtörténeti oktatásunknak kivételes
színvonalat biztosított, hiszen ez a kézikönyv évtizeden át egyúttal a
legjobb tudományos munka is volt a maga nemében; művészi választékosságú és lendületű stílusa nemzedékek gondolkozására és fogal
mazó módjára rányomta a maga bélyegét. A református középiskolák
különösen is átérezték Beöthy könyvének korszakos értékét, saját világ
nézetüknek ezt a rendkívüli becsű kikristályosodását.
Világnézet és tudományosság tekintetében a Beöthy-féle tankönyv
tökéletesen kielégítő ránk nézve, sőt az utóbbi szempont túlságosan is
érvényesül benne, úgyhogy ez a tudós erény pedagógiai szempontból
súlyos teherként nehezedik az iskola életére.
3.
Mikor Beöthy Irodalomtörténetének első kiadása megjelent,
Arany János még életben volt! Mennyi idő telt el s mi minden tör
tént velünk azóta ! Beöthy előadásmódjának színpompás retorikája egyre
kirívóbbá válik a modern oktatás közvetlenségre törekvő, egyszerűbb,
szürkébb világában. Beöthy könyvének az volt a virágkora, mikor a
tanárok és diákok szóról szóra tudták elejétől végig s egy közepes
tanulóra nézve is már szégyen lett volna így nem tudnia. Ma azonban
a középiskolai növendéknek sokkal több elfoglaltsága van a rendes
tantárgyak tanulása mellett, mint 15 —30 esztendővel ezelőtt, aztán a
modern didaktikai módszer sem kedvez ma már a hosszabb, lendü
letes leckefelmondásnak.
De túlságos terhet jelent Beöthy tankönyvének az anyaga is. A
VII. osztályos rész olyan bő, hogy heti három órán csak megállás nél
küli, erőltetett tempóban végezhetünk vele, nem pedig úgy, hogy a ta
nulónak ideje legyen a naiv kezdetlegességű munkákkal a történelmi
érzék nyugodt kalauzolása közben megbarátkoznia. Kéky Lajost e kötet
átdolgozásakor nem az anyag megrostálásának, hanem a nagynevű
szerző iránti kegyeletnek a szempontja vezette; a Beöthy szövegét
változatlanul hagyta, csupán világirodalmi áttekintésekkel egészítette k i;
így a könyv tudományos értékét még növelte, de iskolai használható
ságát még inkább megnehezítette. — Pedig az I, kötet anyagának meg
rostálása nemcsak önmaga miatt volna szükséges, hanem a II. kötet
tartalmának még nagyobb zsúfoltsága miatt is. A legutóbbi iskolai év
ben is vita tárgya volt több helyen, a Debreceni Tanári Körben is,
hogy miképpen lehetne segíteni azon a — mondhatni — tarthatatlan
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helyzeten, amely a VIII. osztályos magyar irodalomtörténet tanítójára
és tanulóira nehezedik. Félévnél alig áll több idő rendelkezésükre s e
rövid idő alatt a VII. osztály anyagának átismétlésén és az Arany
János haláláig terjedő óriási anyag minél behatóbb (!) tárgyalásán kívül
a legújabb idők magyar irodalmára is ki kell terjeszkedniük ! ... Irodalova-történeti szempontból ez az utóbbi követelés igazi képtelenség:
távcsövet adni oda a tanulónak s közvetlenül a távcső végénél levő
tárgyat vizsgáltatni vele! Viszont kétségtelen, hogy a diákok éppen a
legújabb, az egykorúnak mondható irodalom iránt érdeklődnek leg
jobban, s miért kelljen érdeklődésüket az iskolán kivül — néha igen
gyanús források útján — kielégíteniök, mikor az iskola felelősségtelje
sebb légkörében is kielégíthetik ? (A legtöbb diák persze nem találja
teljesen kielégítőnek az iskolában hallott magyarázatot a legújabb iro
dalomról.) Nos, hogy valamennyire is alapos munkáról szó lehessen a
VIII. osztályban, nem ölelhető fel nagyobb időtartam, mint Petőfitől
napjainkig, tehát a Petőfi előtti irodalom anyaga átkerülne az I. kötetbe.
De az ilyen eljárás a tantervvel való nyílt szembehelyezkedést jelen
tene s magában véve is elég ok volna arra, hogy ne kapja meg az
állami approbációt.
Ha már a mai viszonyokra való tekintettel kifogásolni mertük a
Beöthy-tankönyv gyönyörű frázisokban gazdag, de szószerinti megtanu
lásra csábító, sőt kényszerítő előadásmódját, — ebből nyilván követ
keznék azaz álláspont, hogy a mai irodalomtörténeti kézikönyv ne ön
álló kerekségű tudományos szakmunka vágyjon lenni, hanem inkább
csak didaktikai kommentár magukhoz a közvetlenül megismerendő iro
dalmi alkotásokhoz; e szerint tehát az olvasmányi rész határozná meg
az elméleti mondanivaló mikéntjét; (egy református szerző, Vácy János
már régebben megpróbálkozott ezzel a módszerrel.) De az az egy vers,
vagy az az egy novellából kiszakított kétlapnyi töredék, amely — leg
jelentősebb néhány költőnket nem számitva — egy-egy író művei kö
zül az olvasmányi részbe belefér: meglehetősen illuzóriussá teszi en
nek a tárgyalási módnak egyébként jól elgondolt előnyét. Arra vonat
kozólag pedig, hogy a tanuló otthon legyen köteles minden órára
bizonyos költői műveket lelkiismeretesen és okvetlenül elolvasni s az
elméleti rész alapját előzetesen így megszerezni: a nagylétszámú inté
zetek tanárai sok keserű tapasztalattal állhatnának elő, hiszen 70 tanulóra
jó esetben is alig jut a kötelező házi olvasmányokból 10-15 példány.
Ha egyéb nehézségeket figyelmen kívül hagyva, csak az eddig
elmondottakra gondolunk is, és arra, hogy az állami tankönyvbíráló
bizottságnak mindenkor joga van más véleményen lenni, mint a tan
könyv szerzőjének, ellenben konkrét módon nem szokta kifogásait meg
okolni, hanem általánosságban maradó pár sornyi ítélettel utasítja vissza
a benyújtott munkát: mindez eléggé megérteti, hogy noha évek óta
vár a református tanári közvélemény egy neki való új középiskolai
irodalomtörténeti tankönyvet, miért nem akar ennek megcsinálására
senki vállalkozni.
Zsigmond Ferenc.
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Ady Endre két irodalmi óra keretében.
Szerkesztői felszólításra szóltam tavaly a tárgyhoz egy fővárosi
lapban. Szándékom volt a kérdést összehasonlító irodalomtörténeti mó
don megvilágítani azzal a céllal, hogy az iskolában is használható
legyen. Annyira benne van a köztudatban az Adyzmus, hogy preventív
okokból is tanácsos vele már az iskolában foglalkozni, nem szólva
arról, hogy Ady jelentőségét nem mérlegelni, akár tetszik, akár nem
tetszik, káros struccpolitika ...
Egy tanítási órára terveztem az idevágó szemelvények olvasását
az iskolában és egy órára a szintézisét az olvasás közben tett — utólag
főszempontok szerint rendezendő — megjegyzéseknek.
A szemelvények kiválasztását három vallomásos költeménye kivéte
lével a tanárra bizom. Természetesen tárgyilagossággal, amire az iskola
szentsége kötelez, szóltam, akár a csillagász, ki új üstököst ismertet.
Vártam szenvedélyes választ. Nem is maradt el. „Oly sajtószervet,
amely Adyt védi“, nem támogathat ez az előfizető". Ez jel volt arra,
hogy még szigorúbb tárgyilagosságra törekedtem. Megtettem az aláb
biakban. Szükség esetén még szigorúbbra redőzhetem arcomat
de a
lényeg változatlan marad : az első elgondolásom szerint. Tehetem. Ellen
kezőkkel szemben számos fölöttébb értékelő megnyilatkozást hallottam
— éppen szakférfiak részéről, akik már föl is használták elmélkedé
seimet az iskolában, Természetesen egyéniségükkel színezve és bővítve
utalásaimat. Utalásaimat — többet a tér szűke és az a megfontolás
nem enged, hogy sok részletben oly egyéni a művészeti beidegzés,
főleg a tanári lélekben, hogy inkább nyűgként hatna a több.
Csak fővallomásos költeményeire hivatkozom ; ezek körébe számos
mást is be lehet vonni a szemelvények olvasásakor. A didaktikai értéket
nem is a részleteken történt kidolgozás méri, inkább a nagykeretü
szűkszavúság.
Ezzel a megfontolással kapcsolódom a testvértanáregyesület magas
színvonalú munkájába, amelynek regisztrálását oly nagy örömmel olvas
tam a legutolsó számunkban.
Kezdem.
A művész célja a szép alkotás. Az alkotás hangsúlyozásával je
lezzük benfoglalólag az eredetiséget is, ami a művészet egyik főjellem
zője. Leonardo da Vinci kedvenc mondása volt, hogy a művésznek
újat kell adnia, miként a természetnek. — Néha tartalomban, néha for
mában, néha mindkettőben, Az újnak, az eredetinek meglátása, átélése:
ez az ihlet dolga. Ennek megformálása a közlés belső kényszerűségéből
folyik. Az új meglátás és a megformálásának az összhangja mértéket
ad a művészi alkotás átértékelésére. Minél eredetibb meglátású a tar
talom a szép örök törvényeinek a körén belül és minél rászabottabb a
formája, annál jelentősebb a művész alkotása,
Világos, hogy nem minden eredeti meglátás éj új alak esketik
keretünkbe — bár már szóltak a rút esztétikájáról is, mi célunkhoz
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képest ezúttal mellőzzük az ilyen elbírálás alá eshető alkotást a majd
alább következő indokolással.
Az Adyzmus is lényegében új formakeresés módosult meglátások
számára, bár ez a kérdés az utóbbi időben oly hullámokat vert, ame
lyek a lényeget szinte elborították.
Ady másként látta az életet és problémáit mint az előttevalók, sőt,
ami az eredeti meglátok rendes sorsa: mást látott az életben mint a
kortársai. Végzete volt, hogy az életok és okozali kutatásában más
következtetésekre jutott a beidegzett közlátásokon túl. Pedig ő sem
jelent ugrást a fejlődésben, őt is előfeltételek támasztották létre!
Hogy csak egy rövid szakaszt említsek az áttekinthetőség ked
véért, a rokokótól a mára gondolok. Ott a természet, a test teljes maszkírozása — még az arcot is vastag puderréteg borította — sehol-sehol
a természetes test fillérnyi területen sem — és m a: a nudítás, a teljes
szinte leegyszerűsített természetig. Csaknem kétszáz év kellett eme fo
káig a mai modernizmusnak és a hideg vízbe nem bocsátkozhatik óva
tosabban az ember, mint amennyi foka volt a rokokó átalakulásának a
mai verizmusig. Átmenet volt az akkori rokokó, átmenet a mai veriz
mus és átmenet minden kor a következőre. Megállás nincs az életben,
egyik vonatkozásában sem, sem fizikai, sem pszihikaiban. Mindenütt
átalakulás, átmenet, — csak utólag pontosan megállapítható előfeltételek
szerint, alig befolyásolható atavizmus, adottságok szerint. A fiziológiában
már ismerünk kikerülhetetlen törvényszerűségeket, a pszichológiában is,
amelyek az átalakulásokat szabályozzák, analógiákat eredményeznek,
így a társadalmi cselekvéseket is, ilynemű törvényszerűségek szabá
lyozzák. A művészet is társadalmi cselekvés, a társadalomnak szól: a
művészet is szigorú okozati összefüggésben áll az előzményekkel és
természetesen a környezetből folyó hatásokkal is.
Az Adysmus is adottságok és környezethatások logikus eredménye.
A leplező rokokótól, a leleplező verizmusig hosszú volt az ú t; út
jelző táblákon látjuk a közbeeső területen az ideálizmust, a klassziciz
must, romanticizmust, a natiónalizmust, poetikus reálizmust, naturálizmust, verizmust. Természetesen, ezek az elvek nem a kitenyésztett
alakjukban, abszolút fokon értendők. Minden korszakban konstatálható
minden művészi elv, sokszor csak embrionális állapotában, de kimutat
ható mégis. így a szinbolizmust nem is merném a modernizmus eszkö
zének nevezni, tudva, hogy a bibliától kezdve a mai korig nem mint
esztétikai meglátott elv, hanem mint előadási módszer felcsillan minden
korban, akár az allegória. De míg ez hasonlóságon alapszik, addig a
szimbolizmus értelmi kapcsolatokból ered.
Ady pályájának dele az előbbi sorozat végére esik időbelileg
tekintve. Tehát a környezet kínálta fel neki a meglátás módszerét: a
reálizmust, a meglátás anyagát szintén a vajúdó környezetlől vette.
Modern hatások, modern módszerrel megfigyelve modern formákat kö
veteltek és ezek a tényezők együttesen alkotják az Adyzmus lényegét.
Ahol nem volt még elég éles műszere a tudatalattiság meglátására, ott
a szimbolizmus a kivetítési módszere, akár Illés prófétának, avagy Szent
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Jánosnak a Jelenésekben, akár Goethének (die Mütter) avagy Petőfinek
(Világosságot !).
Ami már most Ady költészetének anyagát illeti, hát a költő
(művész) a kiszámíthatatlanságig finom fényképező és visszhangzó szer
vezet. Sokszor megdöbbenti a reakció energiája, dimenziója és iránya
a laikust. Ilyenkor támadnak a megnemértések, főleg a kortársak töme
gében. Egy-egy megnyilatkozásából az egész meglátási tömbre monda
nak ítéletet és ezt az ítéletet befolyásolja még azonfelül egy csomó
szubjektív tényező: műveltségi fok, pártállás, hagyományok, barátság
ellenkezés stb. stb.
Igaza van Lomnici Meltzl Húgó professzoromnak, amikor előadá
sait a kortársirodalomról bocsánatkéréssel kezdte, hogy itt kritikáról
szó sem lehet, hiszen fizikailag nem látjuk jól a túlközel levő tárgya
kat, itt legfeljebb ismertetésről lehet beszélnt. Nézzünk akkor hát ana
lógiát. A romanticizmusra reakciót jelentett Németországban Das junge
Deutschland .amelynek vezére Heine volt. Körülbelül előfutárja a fran
cia nagy forradalom alapján a modernizmusnak. A meglátás új mód
szerének a tudatára ébredve szinte paroxistikusan válogatás nélkül
sugároztatja meglátásait, sokszor egész futólagos benyomásokat csillog
tat, amiknek ő különösebb fontosságot sem tulajdonított. Ám a közön
ségre éppen újságuknál fogva mély, döntő hatást tettek és ezek alapján
alakult ki a költőről az értékítélet — mely száműzést jelentett a hazá
ból, még máig sem bocsátottak meg honfitársai neki. Vallástalansággal,
hitetlenséggel vádoltatik, holott a Wallfahrt nach Kevlaarnál forróbb
imát még katolikus sem rebegett Szűz Máriához! Heine hite itten szinte
apokaliptikus formát ö lt... És ő istentagadóként él a köztudatban ! ...
A Loreleiben oly mélységes a germanízmusa, akár a Nordsee, benne
reng eme hatalmas nemzet egész transcendentálizmusa, a miszticizmusa,
a végtelenségi távlata oda túlra — és hazafiatlanként ítéltetett e l...
Du bist wie eine Blume — ennél naivabb bensőséggel nem dalolt német
költő és cinikusnak bélyegeztetett.
Itt még nagy átértékeléseknek kell bekövetkezniök. Le kell mállanía költészetéről még a napíjelentőségű valőröknek és akkor meg
nyílnak előtte az elisiumi mezők. Persze ez az eszményülés a sajtó
korszakában lassabban halad, mint a lantosok korában, ahol a napi
jelentőségű dolgok belátható időn belül leváltak az örökéletre elhivatott
eszmékről. Türelem. Heinét még Goethe jobbján fogjuk látni!
Analógiáról szólóttunk. Adyra fordítjuk a szót. Korának tükre ö,
visszavetített mindent, ami lelke látómezejébe került
itt is, nála is,
sokszor döbbenetes arányú és irányú rezonancia támad, oly esetekben,
mikor a közönséges halandó egy vállvonogatással reagál csak. Nála
sem lehet több nyomatékot találni ilyen megnyilatkozásokon, mint más
tükrözésében. De a felfogó közeg érzékenyebb bizonyos vonatkozások
ban és bár Ady lényegében nem akarhatta azokat bántani, — mindjárt
meglátjuk, — a közönség mégis sérelemnek érezte legszentebb érzel
mein, holott világos, akárcsak Heinénél, hogy-(lazáját szerette égő, vérző
szívvel és hivő volt naiv, mély hittel.
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Petőfit kell még említenem. Ha ma olvassuk Okatootáiát, azt a
kegyetlen gunyu költeményét, — méltán megdöbbenhetünk és csak az
a bizonyosság, hogy a hazájáért halt meg a harctéren, győz meg az ő
mélységes, fájdalmas hazafiasságáról. És van Petőfinek még nem egy
olyan költeménye, amely ma egyenesen korszerűtlen — és mégis Petőfi,
Petőfi... pedig mennyi ellenfele volt a kortársai között, hiszen Greguss,
az a nagy kritikus és esztétika is mily szigorúan bírálja meg Petőfit
és m a... ?
Adynál is be fog következni a méltó átértékelés. Azt sem siet
tetni, sem föltartóztatni nem lehet, az jön, mint valami természeti jelen
ség, nem kerüli el az aggódókat és a bekövetkezése nem a vágyóknak,
hanem egyesegyedül Ady költő energiájának lesz az érdeme.
Mint Heinénél, úgy Adynál is sicuti montes dei emelkednek ki
vallásos költeményei a többi közül.
Csak háromra mutatok rá, miként Heinénél.
Atavistikusan magyar daloskedve kicsendül az Elsüllyedt utak-ból:
Hivott a titkok nagy mezője
Kellette magát százezernyi út,
És én legényesen dalolva
Csaptam be mögöttem a kaput. . .

Magyar falusi táj, magyar legényes virtus, magyar érzés új formá
ban. Azután utrakelt, „bolygó lába száz tövisbe hágott" és hazafelé
néz, akárcsak Petőfi a sok kiábrándulás után — de a kaput döngve
csapták be előtte és ő ? Erre megállapítja a nosztalgia, a fajiság ter
mészettörvényét. Ez oly exakt, akár a Newton-féle gravitációs törvény,
amely a Feldobott kőben elkerülhetetlen szükségszerűséggel működött.
Ez a költemény az aischilusi tragikum elemi erejével harsogja Ady
promethuszi sorsát, az ő vérző magyarságát, megnemérlett fajiságát és
ő, ki apjától örökölte a keménynyakú kálvínizmust és kacagva ment el
a Krisztuskép mellett — pályája végén, amit egykor elmulasztott, most
mélyen hajlik meg a kereszt előtt. . .
Heine is, Ady is messze-messze túl tételes vallása korlátján
töredelmesen vezekel mélységes, általános emberi elesettsége fájdalmá
ban, vigasztalanságában. Nirvanisztikus fuldoklásukban őskeresztyén
szimbólum a kézzelfogható mentőövük. Dogma nem boldogít — példájuk
ezt tanítja — de a lelkiekkel megtöltött szimbólum útbaigazít a hit felé . ..
Elsüllyedt utak, A föl-földobott kő, Krisztuskereszt az erdőn —
ez a három költemény harsogó vallomás, ezek adják Ady igazi interieurjét. Sok egyéb megnyilatkozása a kor futó tükrözése, mely idővel
elhalványodik és megmarad domborműszerűen kiemelkedve az igazi
arca Adynak.
Petőfinél is vannak vonások, melyek igazi arcrajzát némiképpen
zavarják és még inkább zavarták a múltban. Gondoljunk csak Diligenteriére, a „nemzet fekélyeire", Okotootaiára, a Magyar nemesére,
még több másra is — és még ezekről is lemállott a korszerűség —
manapság már nem bánt senkitsem ez a hangja sem, sőt még a mogorva
„Orbán" sem. Nem egy nagyszerű Petőfi-kritíkuson mosolygunk már
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manapság, aki Petőfit, ezt a gigászt, semmikép nem akarta beengedni
a Pantheonba — hol van ma ez a kritikus és hol Petőfi ?
Ez is óvatosságot tanácsol.
A legnagyobb nehézsíg az igazi Adyarc kialakulásában, hogy
olyanok is mondanak hangosan véleményt, akik alig olvasták egy-két
költeményét, így hát hiányzik ezeknél a substratum az ítélethez. Hiszen
még a gondos olvasó előtt is fluoreszkál Ady arca a szimbólumai
között — melyik az igazi arc? Míg végre fix pontokat talál az értékítéletre.
Karl Spitteler pompás költeményét említem még a Próféta válasz
tásról. Ebben elmondja, hogy Jehova egy bércet tűz ki célul, az em
bernek. Némelyik a szakadékba esik, egy-kettő egyenesen odatalál,
más meg cikázva végig kutatja az egész utat, a Sátán birodalmába is
lekukkant — de innen szöges fordulattal a bérc csúcsára tö r... az Ür
ezt választja prófétának... fiat applicatio!
Hogy Ady módszeréről szóljunk — ő impresszióit realisztikusan,
verisztikusan, naturálisztikusan, szóval lehetőleg híven a valósághoz:
valószerűen vetíti ki. Természetes, hogy ez a friss, levegős rendszer a
poetikus realizmus meleg szobájához szokott közönségnél nehezen talált
visszhangra, főleg az elvontabb szimbolizálás eseteiben „Csend herceg"
stb. Pedig az igazi nagyság jellemzője a hatás terjedelme is. Itten észre
vehető, hogy jelenleg a távolság a költő és a nagy közönség — a mil
liók között jelentékeny. Ennek a távolságnak a csökkenésétől függ Ady
népszerűsége.
Sajátságos, hogy Petőfi ugyanilyen módszerű versei a hatvanhat
töredékből álló „Felhők“ sem váltak népszerűkké. Pompás példákat
találunk ezek között akár a realizmusra, de meg verizmus és impreszsziónizmusra is — Nietzsche szerint ezekben legnagyobb Petőfi és a
Felhők mégsem népszerűek, talán éppen gránitságuk miatt?
Az Adyzmus egyik legjellemzőbb vonása a stílus, az a balladásság a meglátások kivetítésében. A meglátásai szinte lelki festmények
és ezek részletes kirajzolása szavakban, hangokban Ady verse. Sokszor
észrevehető, hogy csak olvasásra van szánva írása, erről tanúskodik az
írásjelstaffage, a chiáro-scuro-ja a nyomtatásnak, szinte Wagner-féle
módszer, alátámasztani minden lehető eszközzel a főhatást. Ma már
irodalmi ténymegállapítás az Ady-stílus. Akár száz évvel ezelőtt a
pathos, zengzetesség irányában a Vörösmarty-stílus, úgy az Ady-stílus
manapság a tudatalattiság megközelítésében nagy lépést jelent előbbre
a nyelv fejlődésében. Szavai-színei megválasztásában igazi mester, egyegy röpke szóval átalakítja a természetből vett képet transcendentálissá
pl. az idézett versszakban:
Hivott a titkok nagy mezője . ..

Erre légiónyi példát lehet idézni, művészinél-művészibbet. ..
A verselésnek mestere, akár régi, akár modern szabad rímusról
legyen szó. A szabad ritmus ugyan nem modern, csak annak szokták
nevezni a laikusok, hiszen már Petőfi is nem egyszer alkalmazta. Egy
gondolat, Világosságot, Az őrült stb.
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Tárgyilagosan szólva tehát, Ady korszakos értéket tárt fel meg
látásaival az ő sajátos egyéniségén át kitermelt módszerével és ha van
nak keserűségek, melyek belőle kibuggyannak, akkor ne felejtsük el,
hogy becsapták előtte az ajtót és ő ... ő vérző szívvel is megmarad
magyarnak, a nagy magyar fájdalom egyénileg tragikusan álélője és
halottja.
Életéről és haláláról nagy vonásokban kell szólni az iskolában,
amint szólunk a Stürmlerekről — az ifjú Goethe kortársairól, vagy
Petőfi utánzóiról; vagy Baudelaireről, Verlaíneről, a nagy Kemény Zsigmond és Honoré Baizac fekete kávéjáról, Tóth Béla gyengéjéről, Goethe
pezsgőjéről stb. Említsük csak Márk Twaint is, ki a nikotin rabja volt
és utóbb is ebbe a mérgezésbe esett. Még a filigrán Mozartot is, kit a
neki pazarul kínálkozó és mohón élvezett életörömök vittek a lángész
túlfeszített munkája mellett még jóval a negyvenen innen a sírba. De
ne mellőzzük akkor Siena büszkeségét, világhírű festőjét: Sodomát, az
angol Wilde Oszkárt sem. Fel kell még sorolnunk egyebek mellett, az
ifjúság kedvencét: May Károlyt, „mondják" rablóvezér volt, Jack Lon
dont, az „állítólagos“ kalózvezért és mindenekfölött a világbajnok Shakesperet, ki fiatal korában vadorzásért huszonötöt szenvedett el a deresen.
Fordítsuk komolyra a dolgot. Az ókorban módszeresen idézték
elő a látnoki mámort a Pythia papnőiben és birodalmak keletkeztek
és vesztek szavára.
Ezzel a felsorolással — amely csak azért történik jobb meggyőző
dés ellenére, mert kritikaszterek kényszerítenek rá — a test esendőségére mutatunk csak: bár ebben a társaságban sincs Ady éppen rossz
helyen. Az ő gyengéje ezek mellett nivellálódik és teljesen elveszti
rikító színezetét.
Esendő volt földi hüvelye, mint mindenkié, betegsége inkább szá
nakozást érdemel, mint Ízléstelen kiteregetést, amint azt némely kritikaster teszi esztétikai megértése alacsony színvonalának a palástolására.
Találóan mondja Szabó Dezső, hogy a párisi Notre Dame kathedrális
nagyszerűségének az élvezését nem zavarhatná, ha az egykori terve
zője élete folyásáról valami emberi gyarlóság derülne ki.
Ady tipikusan magyar sorsú költő, neki is több jutott a szenve
désből, mint az örömből.
A szenvedés koszorúját és a művészet pálmaágát teszem sírjára.
(Budapest)

Dr. Mohr Győző.

A háromszázéves Janua.
Az újkor felderülte, tehát jó 400 esztendő óta — a Bibliát és a
„Krisztus követését" leszámítva — nem volt könyv, mely több nyelven
és több kiadásban látott volna napvilágot, mely hosszabb ideig állott
volna — részint eredeti szövegjében, részint átdolgozott alakjában —
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az oktatásügy szolgálatában és így nagyobb befolyást gyakorolt volna
az általános műveltség emelésére, előbbvitelére, mint a Comenius Januá-ja.
Comeniust a nyomorúság, a száműzetés tette pedagógussá: egy
felől népének, a cseh-morva Testvérgyülekezetnek üldözése, sanyarga
tása 1627-től fogva arra késztette, hogy népe erkölcsének, vallásának
megmentése, fenntartása érdekében egy pedagógiai rendszeren elmél
kedjék (így született meg a Didactica Magna) és népiskolai tanköny
veket írjon — másfelől a lesznai száműzetésbe vonulása (1628), a lesznai gimnáziumban vállalt tanári állása a latin nyelv oktatását állította
érdeklődésének előterébe. E kérdés vizsgálata, a latin tankönyv tervezgetése, miközben a tanítás és tanulás könnyítésén, eredményesebbé
tételén is törte fejét — vezette arra a fölfedezésre, hogy a nyelv okta
tását össze kell kötni a tárgyi világ megismertetésével, mert a dolgok
és szavak közt rokonság áll fenn. Magától jutott-e Comenius erre a
gondolatra, vagy Bodinus Didacticá-ja, Ratke elve s Baco bölcseleté
vezette-e reá?, ma már nem lehet eldönteni, mert hisz' nem ő volt az
első, aki ezt az eszmét fölvetette. Ez a gondolat egy másikra vezette,
arra, hogy oly latin nyelvkönyvet szerkesszen, mely bizonyos rendben
minden dolgot, tulajdonságaikkal és hatásaikkal együtt, felöleljen és
megfelelő szavakba, kifejezésekbe öltöztessen, — így a dolgok sum
máját és a nyelv egész műhelyét egy könyvben, egymással párhuza
mosan adja elő.
Erre vonatkozólag a Didactica Magna-ban a következőleg nyilat
kozik : „A nyelvek tanulása haladjon párhuzamosan a dolgok tanu
lásával, főkép az ifjúkorban, hogy t. i. épannyit tanuljunk a dolgok,
mint a szavak megértéséből és használatából. Ebből következik: nem
kell a szavakat a dolgoktól elkülönítve tanítani, hanem csak, amint
egybekötve itt vagy amott vannak, ezt vagy azt művelik.“1 Meg van
győződve felőle, hogy a szók és dolgok párhuzamos tanítása megkönynyítí majd a latin nyelv megtanulását, amire az iskola főcélja az akkori
idők felfogása szerint irányult. Erősen hiszi, hogy az általa tervbe vett
eljárás mellett, növendéke kevés idő alatt meg fogja tanulni a latin nyelv
elemeit és azután sikerrel fog az auktorok olvasásának nekifogni. Nem
szabad neki csupán szót tanítanunk, tekintet nélkül a dologra, melyet
az jelent, hanem éreztetni kell vele az állandó kapcsolatokat a név és
a tárgy közt, közelebb kell vinni az iskolát az élethez, meg kell ismer
tetni a tanulót a dolgokkal és azok használatával!
Elhatározza hát, hogy ír egy kis könyvet, mely egymagában az
egész nyelvet és a dolgok egész körét magába foglalja (concinnare
Libellum, qui unus totam Linguam, totumque Rerum complexum contineret . . . Opera Didactica Omnia, pars I., p. 249—250) és a nyelvek
és minden tudományok Seminariuma (Seminarium linguarum et scientiarum omnium) nevet viselje. „Reméltem, úgymond, hogy ki fogom
tudni azt dolgozni s úgy véltem, az csekélyebb terjedelmű lesz, mivel
minden dolgot — sorban, egymás után — csak egyszer akartam meg1

Comenius Nagy Oktatástana, ford. Dezső Lajos (1896), p. 162.
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említeni. Midőn e tervemet néhány barátommal közöltem, egyikük
tudatta velem, hogy a spanyol jezsuiták egy efféle munkát Janua
Lingvarum (Nyelvek ajtajaj cím alatt már kiadtak.“ Az a barátja, ki
Comenius figyelmét a spanyol jezsuiták művére felhívta, egy Lesznóban
letelepedett skót orvos, Jonston János volt, aki egy külföldi útjáról
magával hozta a két Bateus-testvér, Vilmos és János Janua Lingvarum
című, a latin és spanyol nyelv tanítására irányuló müvét (Bateusék a
vallásüldözés elől Spanyolországba menekült ír szerzetesek voltak,
Janud-jok 1611-ben jelent meg Salamancaban, 1615-bcn angol szöveggel
Angolországban), mely a latin nyelv szókincsét 12 fejezetben s mintegy
1200 mondatban öleli fel.
Comenius nagyon megörvendett a Jonston ajándékának, de midőn
beletekintett, csakhamar észrevette, hogy az nem felelt meg az új
könyvről alkotott eszméjének, nem mentette öt fel már megkezdett
művének önálló folytatásától. Tovább dolgozott tehát 1629-ben és 1630ban müvén, felhasználva természetesen a spanyol Januá-nak mind elő
nyös oldalairól, mind fogyatkozásairól szerzett tapasztalatait. Abban a
csöndes reménykedésben dolgozott művén, hogy az majd használatra
kerül a hazai iskolákban („Tacite quidem, ut in Patriae usus esset
paratum." Op. Did. Omnia, pars I., p. 250). Barátai tudtak munkája
felől s így aztán annak híre a lesznai latin iskola kurátoraihoz is el
jutott ; akkor ezek oly alázatosan és melegen kérték tőle a könyv
közzétételét, hogy Comenius — bár szerette volna azt még tovább
csiszolgatni és javítgatni, mivel látta, hogy a munka még tökéletlen —■
a kiadást sem meg nem tagadhatta, sem el nem halaszthatta.
így jelent meg a mű 1631 tavaszán e címen:
J AN U A LI NGUARUM RESERATA,
sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium.
Hoc est compendiosa latinam (etquamlibetaliam) linguam, una cum scientiarum, artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis centum,
periodis autem miile, comprehensa Lesnae, 1631.1
Az Előszó végén ez á ll: „Scribebam in exilio 4 Mártii. An. 1631.“
Comenius a Janua céljául tűzi ki, hogy az könnyen, kellemesen
és biztosan, rövid idő alatt és csekély munkával megnyissa az auktorok
olvasásának útját („Ut. . . brevi temporis spatio, laboreque exiguo perceptae, facilem, jucundum, tutum, ad reales authores transitum praestent." Előszó). A leghasználtabb szókat, a legfontosabb szólásokat és a
latin auktorok legjellemzetesebb konstrukcióit választva és ügyelve arra,
hogy semmi szükségest el ne mellőzzön, mintegy 8000 szót, 100 feje
zetre és 100 mondatra osztva dolgoz fel művében. Mondatait terv
szerűen úgy rendezte be, hogy előbb rövidebb és egyszerű mondatok
1 A Nyelvek felnyitott ajtaja, vagy a nyelvek és az összes tudományok sze
mináriuma, azaz a latin (és bármely más) nyelvet az összes tudományok és művé
szetek alapjaival együtt tanító előnyös módszer, mely 100 fejezetben ezer mondatot
foglal magába.
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szerepelnek, azután mindig hosszabbak és összetett mondatok követ
keznek; eleinte aszók, eredeti vagy természetes jelentésükben állanak,
a hasonhangzásúakat (homonyma) több helyen alkalmazta, míg a synonymákat többnyire egymás mellett szerepeltette. Szószármazásra, mondat
fűzésre hasonlóképpen tekintettel volt munkája közben, valamint a szók
megszakításáról és a trópusokról szóló tanra; lehetőleg rajta van, hogy
minden szó csak egyszer forduljon elő. Bár a klasszikus latin nyelvből
indul ki, de kénytelen bizonyos technikai kifejezéseket vagy előkutatni,
vagy maga faragni, hogy egyes, az ó-korban vagy ismeretlen, vagy nem
említett mesterségeket megjelöljön. Hogy a nyelvtan tanulását megkönynyítse, szövege mondatait akként szerkesztette, hogy azok a szabályok
alkalmazásai és közvetlen példái legyenek. Szeme előtt mindig két nyelv
lebegett: a latin és a cseh, az utóbbit a latinnal lehetőleg összhangzólag akarta használni.
Az Előszóban könyvének a spanyol Januá-val szemben való
előnyeit a következőkben foglalja össze: Ez utóbbiban sok oly szó
hiányzik, amelyikkel sokszor élünk, a homonymák is hiányzanak; a
szók eredeti jelentését nem veszi tekintetbe és sok mondata pedagó
giailag értéktelen. Tekintettel arra, hogy művét a külföldi latin isko
láknak szánta, a cseh szöveget nem is csatolta hozzá. A spanyol Janim
indexe helyett egy etymológiai szótárt ígért az egyes szók gyökereivel
és származékaival és pedig új, könnyen felfogható módszer szerint.
Könyve, mely spanyol mintája után a Janua linguarum nevet kapta,
tulajdonképpen a Seminarium linguae et artium nevet viselhetné, mivel
általa a növendékek — úgymond — a szókkal együtt a dolgokat is
megismerik és pedig sorban a világ és az élet legelőkelőbb részeit.
Comenius művészi rövidséggel az egész világot megkísérli az ifjú
ság elé állítani: a mű rövid Bevezetés után az ég, föld és a teremtés
szemléletével kezdődik, azután az elemeket, a csillagokat, az ásványo
kat, a növényeket és állatokat tárgyalja (I—XIX. fej.), majd az ember
anatómiáját (XX—XXX. fej.), megmutatva a test, a fizikai képességek
s a szellemi és erkölcsi tulajdonságok közti kapcsolatokat. Innen a
szerző a mezőre vezeti a tanulókat és résztvesz velük a mezei és kerti
munkában (XXX—XXXV. fej.); majd a műhelyekbe, gyárakba és ipar
telepekbe lépnek be, hogy lássák, hogyan dolgoznak az emberek és
miféle szerszámokat használnak művészetükben és mesterségükben
(XXXVI—XLVIII. fej.). Innen a városokba vezeti őket, ahol hallanak a
családi életről, meglátogatják a különböző hitvallású templomokat
(XLIX—LXI. fej.). Azután a társadalmi intézményekkel, a törvényke
zéssel ismerkednek meg, továbbá az állam szervezetével békében és
háborúban (LXI—LXVII. fej.), meg az oktatás különböző ágaival és
tárgyaival (LXVIII—LXXX1. fej.). Az utolsó fejezetek az erényekről
szólanak (LXXXII —XCVI. fej.), míg a végső szakaszokban Isten magasztalásával fejezi be a munkát (XCV1I—C. fej.). A tanulók a termé
szetes dolgoktól a mesterségesekhez, ezektől az erkölcsiekhez, ezektől
a lelkiekhez és isteniekhez emelkednek föl és így érkeznek a dolgok
végső céljához: az örökkévalósághoz.
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Comenius csak habozva adta át művét a nyilvánosságnak, azzal
sohasem volt teljesen megelégedve, azt nem is szűnt meg folyton javít
gatni, — s csak a döntő siker világosította őt fel munkája értéke felől.
A Janua nagy hirtelenséggel minden országban elterjedt; sokszor maga
sem tudta annak minden kiadását ellenőrizni, mi által jelentékeny írói
tiszteletdíjtól esett el. A Janua ezen óriási sikere részben az Előszó
ban kifejtett alapgondolaton, valamint az anyag kiválasztására és kidol
gozására fordított nagy gondon alapult, de leginkább a szerzőnek az
ifjúság iránti szeretetéből táplálkozó ama veleszületett adományán, hogy
a gyermeki kedélyhez és elméhez kitűnően hozzá tudott alkalmazkodni.
E képességgel szemben mások hasonló irányú kísérletei hamar háttérbe
szorultak, az elméleti ellenvetések jelentőségüket vesztették és újból
kitűnt, hogy pedagógiai téren nem az elméletek, hanem a tettek döntenek.
A Janua még Comenius életében, mint az Op. Did. Omnia III.
r. 831. lapján írja: 12 európai és 4 ázsiai nyelven jelent meg. E nyel
v ek : a latin, görög, cseh, lengyel, német, svéd, belga (holland), angol,
francia, spanyol, olasz és magyar, — s az ázsiai nyelvek: arab, török,
perzsa és mongol. A legtöbb kiadás, a legtöbb helyen és ízben, a né
meteknél jelent meg belőle; itt Dancig mellett Lipcse a fő kiadási
székhelye, innen terjed el a könyv Középnémetországban és az erdélyi
utánnyomásokhoz is a lipcsei kiadás szolgált alapul; Kölnben katolikus
átdolgozásban kerül ki sajtó alól francia és német fordítással (Scioppius,
a canis grammaticus, a protestantizmus elkeseredett ellensége, nem
talál elég dicséretet a könyv számára), 1668-ban, Comenius nagy elég
tételére, a prágai jezsuiták is kiadják a Januá-l (németül és csehül) és
az ebben az alakjában honosodott meg a rekatholizált Csehországban.
Az 1635-i lipcsei kiadás óta arany Januá-nak (J. aurea) nevezték.
Angliában már 1631-ben napvilágot lát; Oxfordban 1800-ban is közre
bocsátják görög-latin szöveggel; Oxfordból a diákok még a 17. század
ban elvitték az északamerikai gyarmatokba. Frankfurtban 5: Belgiumban
8 nyelven adták ki. Első francia kiadása 1637-ben Genfben jelent meg,
ezt követte az 1642-i párisi kiadás, — ezt használták a jezsuita isko
lákban. Jurieu francia teológus (mint Bayie megjegyzi) a könyvet Janua
coelorum-nak nevezte, „mivel nincs könyv, amelyhez a fül jobban
hozzá volna szokva, mint a Comenius Januá-ja". Párisban még 1815ben is kiadták s A. C. Vernier 1898-ban modern francia nyelven bo
csátotta azt közre, úgy vélekedvén, hogy az, kezdők számára kiválóan
alkalmas.1
A Januá-1, a lesznai gimnázium mellett, már 1632-ben a thorni
és a fraustadti latin iskolába is bevezették. A gyakorlat csakhamar
megmutatta, hogy Comenius kissé magas követelményekkel lépett a
gimnáziumi ifjak elé, akik éppen most kezdik latin nyelvi tanulmányaikat.
Ez az észrevétel arra indította őt, hogy a latin nyelvi tanulmányokba
1 Dr. Joh. Kvacala, Die pädagogische Reform des Comenius in Deutschland
bis zum Ausgange des XVII. Jahrhunderts, 11. Bd. (1904), p. 21—22, 28—29, 59, 129;
A. Heyberger, J. A. Comenius (1928), p. 160.
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való bevezetésre egy egyszerűbb, könnyebb s így alkalmasabb könyvet
szerkesszen, mely kevesebb számú, a leghasználatosabb szókra szorít
kozó mondatokból álljon. így jött létre a
Januae Linguarum Reseratae
VESTI BULUM,
quo primus ad Latinam Linguam adítus Tirunculis
paratur, Lesnae, 1633,i
mely részben olvasókönyv kívánt lenni, de szójegyzéket, emlékezési
anyagot, aztán a deklinációk és konjugációk begyakorlására való anya
got is nyújtott, A Vestibulum, 7 fejezetre osztva, 427 mondatban, 1000
latin szót tartalmaz (főnevek és tulajdonságok, igék, változatlan szók,
iskolai tárgyak, házi tárgyak, a város és ország, az erkölcs). A Vesti
bulum, ha nincs is oly érdekes, mint a Janua, 1808-ig egymást folyton
követő kiadásaiból ítélve, époly nagy használtatnak és kedveltségnek
örvendett.
*
De minket a Janua nemcsak mint nemzetközi jelentőségű irodalmi
alkotás, mint az európai pedagógiai irodalom egyik nagyhírű tankönyve
érdekel — bár az így is fölöttébb méltó a figyelemre és megemléke
zésre —, hanem mint olyan munka, mely a múlt századok magyar
iskolai oktatásában is nagy szerepet játszott, amely szinte kétszáz éven
át a magyar elmék megtermékenyítéséhez, a magyar műveltség emelé
séhez is nagymértékben hozzájárult.
A Janua megjelenésének híre, azon szoros összeköttetésnél fogva,
melyben Comenius, egykori herborni tanáraival: Alstedius-szal, Piscatorral és ifjabb tanulótársával: Bisterfelddel (1630 óta mindhárman a
gyulafehérvári főiskola tanárai) állott, csakhamar Erdélybe is eljutott,
majd el magának a Januá-nak 1—2 példánya is (1663), s ott az ő jó
barátai, tisztelői részéről meleg fogadtatásban részesült. Lipcséből, mint
láttuk, az erdélyi szász iskolákba jutnak korán Janua-példányok. Hogy
Erdélyben a Janua hamar használat és átdolgozás alá került, bizonyítja
a Bényei Deák János (f 1646) marosvásárhelyi tanár példája, aki 1634ben az I. Rákóczy György fejedelem két fia : György és Zsigmond
mellé Gyulafehérvárra nevelőnek hivatván, itt tanítványaival együtt a
Janutí-ból egy kétnyelvű (latin és magyar) kézikönyvet szerkesztett,
melyben az ajánlást 1634. május 3-án a két úrfi írta alá. A mű első,
bizonyára 1634-ből származó kiadásából egv példány sem maradt fenn,
de egészen bizonyosra vehetjük, hogy I. Rákóczy György, aki Alsted,
Piscator és Bisterfeld műveit, aki pár évvel utóbb fiai konfirmációi
disputációját (Csecsemő Keresztyén, 1638) nyomtatásban kiadta, e tan
könyv kiadásáról is gondoskodott; a második kiadásból (Lőcse, 1641)
egy példány ismeretes, ellenben több példányban fennmaradt a III. ki
adás, melynek cím e:1
1 A Nyelvek felnyitott ajtajának T ornáca, mely a kezdőket a latin nyelv első
ismeretébe bevezeti.
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Janua linguarum bilinguis, Latina et Hungarica.
Nunc denuo excusa & ab infinitis mendis, quibus
aliae editiones scatitant, repurgata. Varadini, 1654.1
Rákóczy Zsigmond és György ajánlása : „Hungaris Latinae, Alienigenis
Hungaricae linguae studiosis" kelt „Albae Júliáé A. 1634 d. 3. May."
Ebből az ajánlásból kitetszik, hogy ők ezt a könyvet tanitójukkal, Bényei Jánossal együtt szerkesztették. Az olvasóhoz intézett latin értesí
tést, mely a könyv szerkesztésénél követett eljárást ismerteti, ErdőBényei János írta alá, kelet nélkül.
De a Januá-1 az „udvari iskolán" kívül egyéb iskoláinkban is
egyre sűrűbben kezdték használni s így fölmerült a szüksége annak,
hogy iskoláink céljaira német és magyar nyelvű átdolgozásban is közrebocsássák. Mindkettő csakhamar megindul: Brassóban, Váradon, Lőcsén,
Bárlfán már Comenius Patakra jövetele előtt jelennek meg a Januá-nak
és Vestibulum-nak német vagy magyar nyelvre alkalmazott kiadásai;
— de az igazi nagy lendület e téren az ő Patakra költözésével (1650)
következik b e : ezután egymást követik hazánkban könyvei kiadásai.
E kiadásokról a következő adatokat közölhetjük:
A Janua 1638-i brassói latin-német kiadása csakhamar utánnyomást
nyert Bártfán (1643) és Lőcsén (1649), s itt 1655-ben már 10-edik ki
adásban jelenik meg; további kiadásai itten 1693-ból, 1698-ból és 1724ből valók. Nagyváradon Szilágyi Benjámin István tanár 1643-ban latin
magyar szöveggel bocsátja azt közre; ezzel a szöveggel jelenik meg
1661-ben és 1724-ben Lőcsén, 1673-ban Kolozsvárott, 1693-ban Bárt
fán, 1700-ban s 1729-ben Debrecenben, 1735-ben, 1737-ben, 1738-ban
s 1758-ban Brassóban. A Januá-1 Comenius Patakon a panszofiai is
kola tervének megfelelően átdolgozta és annak ez az átdolgozott pataki
kiadása (1652) jelentős változásokat és anyagbővülést mutat. A Janua,
Rerum & Lingvarum structuram externam exhibens2 részei: Sylva
latinae lingvae, síve Lexicon januale (szótár) magyar magyarázatokkal,
mely felsorolja a szókat, azok származékait, összetételeit, így az etymologia első elemeit szolgáltatva; a szótárhoz járul egy Grammatica
janualis, kérdésekben és feleletekben, rövid szabályokkal, amelyek
segítik a növendéket az írásban, az ügyes kifejezésben; ezt követi a
Janualis rerum et verborum contextus (szöveg), elől megy az anyag
beosztása, ezután következik a 100 fejezet 1000 mondattal; az átdol
gozott Janua előnyét Comenius abban látja, hogy a kifejezések jobbak,
a nyelvtani elrendezés teljesebb és az egész tartalom alkalmas arra,
hogy az ifjúság fejlődési fokának megfelelő tudási kincset nyújtson.3
A Januá-nak ez a pataki kiadása csak Lőcsén (1661) kap utánnyomást.1
1 Szabó Károly. Régi Magyar könyvtár, II. kötet, 579. s 819. szám. Az „aliae
editiones" kifejezés mulatja, hogy a lőcsein kívül még más kiadásnak is meg kellett be
lőle jelennie, vagyis ebből ieljes bizonyossággal lehetaz 1634-i kiadásra következtetnünk.
a Janua. mely a dolgoknak és nyelveknek külső szerkezetét ismerteti.
s Dr. Joh. Kvacsala, J. A. Comenius. Sein heben und seine Schriften
(18921. P. 339.
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Kvacsala nagy Comenius-életrajzában a Januá-nak 19 magyarországi
kiadását említi,1 én a fentiekben 31 kiadásáról adok számot.
A Vestibulum ennél is több kiadást mutat fel. Először 1643-ban
Váradon jelent meg latin-magyar szöveggel (Piscator gondozásában); ez
utánnyomást nyer Bártfán (1643, 1698), Lőcsén (1649, 1697, 1702, 1703),
Kolozsvárt (1673), Kassán (1673, 1676, 1721), Debrecenben (1722, 1724,
1727, 1729, 1737), Pozsonyban (1747); latin-görög-német-magyar szö
veggel adják ki Lőcsén (1698), latin-német szöveggel Brassóban (1649,
1677, 1735, 1737—37, 1858), latin-német-magyar cseh szöveggel Lőcsén
(1660, 1687, 1702, 1722), német-magyar-tót szöveggel Lőcsén (1722) és
Kassán (1753). A Vestibulum pataki kiadásában (Vestibulum, Rerum &
Linguarum fundamenta exhibens, 1652) Comenius változtatott a könyv
szerkezetén, mert most nem mindjárt mondatokkal lép a tanulók elé,
hanem —- amennyire csak lehet — gyökérszókat tár eléjölc, amelyekből
egy csomó más szó alkotható; a mű beosztása a beszéd egyes részeit
követi, megtartva a nyelvtani rendet, de egyszersmind határozott dologi
rendet is követve; elemi nyelvtan és ABC-rendes szótár fejezi be a
könyvecskét, melynek magyar nyelvi része (az encyklopédíai szöveg
először anyanyelven szerepel), valamint a Janua magyar nyelvi része
kidolgozásánál Tolnai János rektorprofesszor, Szöllősi János teol. és
filoz. professzor néhány kiváló akadémiai hallgatóval együtt segédkeztek
neki, míg az átnézést Szilágyi B. István sátoraljaújhelyi lelkész, a Janua
első magyar átdolgozója, vállalta magára. A Vestibulum pataki szövege
új kiadást ér Patakon (1661, 1662), Lőcsén (1657, 1701, 1722), Debre
cenben (1724, 1727) és Kolozsvárt (1729, 1737, 1808, 1867, 1876).
Mily becsben állottak Comenius e tankönyvei iskoláinkban az egész
18. század folyamán, mutatja az, hogy az 1741-i debreceni tantervben
többször olvasható: „Comenius retineatur", vagyis a Comenius Vestibulum-a. és Junuá-ja megtartandó!
Végül latin nyelvi tankönyveinek harmadik tagja, az Átrium (Rerum & Linguarum ornansenta exhibens), mely a Janua folytatása és
betetőzése, mint ilyen, az irodalmi latin nyelv kezelésére ad utasítást,
tudjuk, szintén Patakon készült el és Patakon jelent meg először (1652).
Ebben már semmi magyar szöveget nem találunk s ez nem jelent meg
többször Magyarországon.
De még itt nem ér véget a Janua magyarországi pályafutása. A
Jbnud-val kapcsolatban még két más nagyhírű munka kidolgozása, el
készülése fűződik Sárospatak nevéhez és így a Comenius magyarországi időzéséhez, két oly munkáé, amelyek közül az első nem csekély
mértékben hozzájárult az ő világhírének gyarapításához, általánossá
tételéhez. E két munka az Orbis pictus és a Schola L u d u s; — mind
a két munka a Janua átdolgozott, más alakba öltöztetett kiadása : az
Orbis pictus annak képekkel díszített olvasókönyvvé, Schola Ludus
pedig annak iskolai színjátékká átdolgozott kiadása.
1

ld. mű, Anmerk. p. 74.

PRO TESTÁNS TA N Ü G YI SZEMLE

375

A Schola Ludust Comenius 1654 tavaszán Patakon dolgozta ki,
azt a tavaszi hónapokban itten többször nagy sikerrel, a szülők, elöl
járók és ifjúság nagy tetszésével adták elő, annak előadását május végén
maga Lorántfy Zsuzsánna fejedelemasszony és az erdélyi fejedelem
követei is végignézték, s kérésökre Comenius, mikor pár nap múlva
(jún. 8—9) Patakról eltávozott, annak kéziratát itt hagyta s azt itt a
fejedelemasszony költségén 1656-ban nyomtatásban is közrebocsátották
(Schola Ludus, seu Encyclopaedia viva, h. e. Januae linguarum praxis
comica). Vájjon eltávozása után a 8 színdarabra feldolgozott Janua vala
melyik darabját elöadták-e még Patakon ? nem tudjuk, de alig hisszük,
mert ennek semmi hire, nyoma ; azt tudjuk, hogy Ladivér Illés is elő
adatta egyik-másik darabját Eperjesen, valamint a frankenthali intézet
ben is előadták az első darabot, — de máskülönben a Schola Ludus
nem bírt az oktatásban meggyökerezni, nem bírt népszerűvé válni, mert
az tulajdonképpen nem színmű, hanem a Jamid-ban encyklopedikus
ismereteknek, az iskolában tanult sokféle tudási anyagnak dialogizált
formában való színrevitele. Comenius főcéljának tekintette a darabokkal
és azok színrevitelével, hogy egyrészt a szemléltetésnek nagyobb teret
juttasson, s másrészt a tanulók munkakedvét fokozza, azoknak alkalmat
adjon arra, hogy előmenetelükről a nagy nyilvánosság előtt számot ad
janak, az élet különféle foglalkozásaival megismerkedjenek, teendőinek
végzésében gyakorlatot és ügyességet szerezzenek. A mü jól megfelel
az autopsia és autopraxia követelményének s telve van érdekes korés műveltségtörténeti adatokkal. Kidolgozásában Comenius nagy gyakor
lati pedagógiai ügyességről tesz bizonyságot, itt Patakon pedig eltalálta
vele a nézők és a tanulóifjúság ízlését.
Az Orbis pictus-sza\ a szemléltető oktatásnak akart segítségére
menni, A Vestibulum pataki kiadásának Előszavában (1652) említi, hogy
ezt a könyvet képekkel akarta díszíteni, melyek a dolgok külalakját
életteljesen kifejezzék, de szándéka — ügyes fametsző hiányában —
nem sikerült. A Schola pansophica vázlatában (1651) is szükségesnek
mondja, hogy mindazt, amit tanítunk, vagy in natura vagy helyettesítő
képekben az érzékek elé kell állítanunk, ezért a tanterem falai képek
kel és feliratokkal legyenek díszítve s ugyanilyen képek legyenek a
tankönyvekben is, hogy ne mi beszéljünk, hanem a dolgok beszéljenek
a gyermekekhez. Ennek az elgondolásnak alapján dolgozta ki Patakon
1658-ban az Orbis pictus-1 és azt sajátkezüleg rajzolt képekkel látta el.
Sajnos, a könyv ügyes fametsző hiánya miatt Patakon nem tudott meg
jelenni (Opusculum hoc in Hungária adornari coeptum absolvi non
poterat ibidem, ob Sculptoris periti defectum) s az 1658-ban Nürnberg
ie n jelent meg latin-német szöveggel (Orbís Sensualium Pictus. Hoc est,
omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum, Pictura
et Nomenclatura). Az Orbis pictus egy képekkel (151) díszített Janua,
csakhogy a nyelvtan hiányzik 'belőle, az etymologiai szótár helyét pedig
egy egyszerű szójegyzék képviseli. Amit ég és föld, ember s állat, az
emberi élet minden ágazata és művelete, hite és reménye a gyermeki
szemlélet és képzelet elé tárhat, az itt képekben nyer kiábrázolást s
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hozzáfűzött leírás és magyarázat által megvilágosítást. Hogy a könyv
mily nagy mértékben megfelelt a kor szükségletének, legjobban bizo
nyítja a sok, egymásután minden országban és minden nyelven követ
kező kiadása, mely egész a legújabb időkbe átnyúlik (cseh nyelven
1883-ban, Amerikában angolul 1887-ben is megjelent, Bécsben és Lip
csében még 1910-ben is kiadtak belőle egy modern metszetekkel dí
szített, javított szövegű kiadást).
Hazánk e téren sem maradt el a művelt külföld mögött. Az Orbis
pictus első, magyar szövegű kiadása Nürnbergben jelent meg 1669-ben
(latin-magyar), ugyanitt 1707-ben másodszor. Hazánkban az Orbis pictus-l
először (latin-német szöveggel) 1684-ben a szebeni nyomda bocsátotta
közre; ezt követték 1685-ben Lőcse (latin-magyar-német) és 1685-ben
Lőcse (latin-magyar-német-cseh), 1698. Kolozsvár (latin-magyar), 1703.
Brassó (1. m.), 1727 28. Lőcse (4 nyelven), 1722, 1738, 1795, 1830.
Nagyszeben (3 nyelven), 1788. Buda (német ny.), 1796, 1800. (Szom
batin János sárospataki tanár átdolgozásában, magyar és német nyelven),
1820 és 1842-ben Pozsony, —- vagyis az magyar szöveggel 15 kiadás
ban jelent meg.1
—
Mint látjuk, a Janua pályája, sikere, kedveltsége nemcsak egy
korszakra, emberöltőre terjedt ki, hanem az kétszáz éven át páratlan
népszerűséget élvezett, fölötte intenzív életet élt, s hatása a 19. száza
don át még a 20. századba is átnyúlt. Az a mű, amely ily fontos sze
repet töltött be az európai s közelebbről a magyar műveltség történe
tében, a magyar iskolák életében, úgy vélem, méltán megérdemelte,
hogy róla, napvilágra-jövetelének 300-adik évfordulója alkalmából meg
emlékezzünk !
n - i- •
Kacz Lajos.

A mondatszakaszok.
(Magyar nyelvtan-tanítás a leánygimnázium II. osztályában.)
Az előző órán tárgyalt anyag Petőfi: Falu végén kurta korcsma
c. költeménye. A tanulók egy-egy jelenetet tajzoltak meg, tetszés sze
rint; egy tanuló elkészítette papírosból a kocsmát, ámulatokkal együtt.
Bemutatásuk után X. elmondja a verset, kőnyvnélkűl. A „jó fe
lelő“ buzgóságával végig forte énekel, érezteti a rímeket. Megjegyzés
nélkül hallgatjuk.
Bíráljuk meg az elmondást! (A sok jelentkező között vannak
tévedők: kijavítjuk tévedésüket; de van sok helyesen megfigyelő is.
„Nem állt meg az írásjeleknél'1. „Rosszul vett lélekzetet, ezért állt meg
új lélekzetet venni az „édes" és „anyám“ szó közt." Stb.)
Könnyű a szálkát meglátni másban! Próbálják a bírálók jobban
elmondani! (Próbálgatások. Mindegyikkel megokoltatjuk az elmondást.
1 A sárospataki főiskolában a 19. század 30-as éveiben még használatban volt.
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Miért állt meg az „éj‘ és „nem közelegne" közt? Miért mondta lágyan :
„Csendesebben vigadjanak" ? Stb. Mindenki hozzá szólhat, megjegy
zéseket tehet.)
A megbeszélést összegezzük: Mire kell figyelnünk és mit kell
éreztetnünk az olvasásnál? (Az értelmet.) Írásban hogyan jelezzük a
mondat értelmét? (írásjelekkel.) És az olvasásnál? (Megállunk a pont
nál. Rövid szünetet tartunk a vesszőnél. A mondat végén leeresztjük
a hangunkat.)
Amit Y. mondott nagyon fontos: hogyan bánunk a hangunkkal.
Figyeljük csak m eg! (A tanár olvas egy versszakot. Pl.)
Megintjőnek, I kopogtatnak: í
„Csendesebben vigadjanak,
Isten áldja meg kendteket, |
Szegény édes anyám beteg."

(A j-al elválasztott szavak közt a tanár erősen érezteti a szüne
tet. A tanári olvasás után az ügyesebb olvasók, majd a gyöngébbek,
végül az összes karban olvassa.)
Mit figyeltünk meg az olvasásnál? (Nemcsak az írásjeleknél áll
tunk meg.) Olvassuk mégegyszer együtt s oda, ahol szünetet tartunk,
tegyünk választó vonalat ( \).
Mire osztottuk a mondatokat ? (Részekre. Szakaszokra.) Mondhatnók-e így: Megint | jönek. . . Isten áldja | m eg... Szegény édes
anyám . .. ? Miért nem ? (Megint jönek stb. össztartoznak.) Tehát több
szó ? Igen ? Jól figyeljük meg, hogy valójában hány szót mondunk itt :
Megint^jőnek . .. Csendesebben^vigadjanak ... Isten^áldja^meg ...
Szegény^édes^anyám... (Kettőt, hármat — felelik a szemük után.)
Ismételjük az olvasást addig, amíg fülük megérzi, hogy egy-egy szóban
ejtjük ki a szakaszt.) Hogyan ejtjük ki a szakaszt? (Egy szóban.) Miért
kell ezt tudni? (Hogy értelmesen olvassunk. Stb.) De azért is, hogy
helyesen írjunk. A legutóbbi dolgozatban ilyen mondatokat találtam:
„Azt mondta a gazda a lánynak, hogy hozzon egykisbort. — Lemegy
a legény is megnézni, hogy micsínálnak.) (Táblára írjuk.) Vájjon miért
irta az „író“ egybe a szavakat? (Nem tudta a helyesírást.) Én azt
hiszem: azért, mert érezte azt, amit csak most tanultunk meg, hogy a
szakaszt egy szóban ejtjük ki. De ugye tudjuk, hogy a magyar nem
úgy í r. . . (A tanulók már folytatják: ...ahogy beszél.) Mire fogunk
ezután ügyelni az írásnál? (A szakaszokra.) Tegyünk pár próbát ..
Hány szakasz: „Ne^menj_el, j maradj_itt ?“ Hány szóba írjuk? Lá
tunk-e ilyent a németben is ? Senki sem tud példát rá ? Itt van:
Steh^auf I Komm^.her I Azért nehéz a németet megérteni, mert nem
szavakat mond, hanem szakaszokat. Ki mond még példát, akár ma
gyarul, akár németül? — X. diktáljon szakaszokat, Z. írja a táblára.
(A példák száma az időtől függ.)
Összegező kérdések: Miért osztjuk a mondatot szakaszokra ? Mi
van a szakaszban ? Hogy ejtjük ki a szakaszt ? Hány szóba írjuk a
szakaszt ? Mit kell az idegen nyelveknél is gyakorolnunk ?
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Azonban valami elkerülte a figyelmünket, amikor a megvizsgált
versszakot olvastuk. Figyeljük meg újból. (A tanár felolvassa.)
„Megint jőnek, kopogtatnak:
Csendesebben vigadjanak,
Isten áldja meg kendteket.
Szegény édes anyám beteg.“

(Az aláhúzott szótagnál a tanár érezteti a hangsúlyt. Olvastatja ügye
sebbekkel, majd gyöngébbekkel, végül karban.)
Most mit figyeltünk meg? (A szakasz elejét nyomatékosan ejtet
tük ki.) Próbáljuk újra. Mikor nyomatékosan ejtem ki a szót, koppantson mindenki az ironjával a pádon. . . Újabb próba: a hangsúlyos
szótagnál erősen, a többinél halkan koppintunk... Harmadik próba:
így lekopogtatjuk az egész szakaszt olvasás nélkül...
Hol ejtjük nyomatékkai a szavakat ? (A szakasz elején.) Hol van
tehát a hangsúly? (A szakasz első szótagián.) Csak hangsúlyos szótag
van a szakaszban ? (Hangsúlytalan is.) Miből áll tehát a szakasz. (Hang
súlyos és hangsúlytalan szótagokból.) írjuk ezt fel számtani képletben:
hangsúlyos 4- hangsúlytalan -j- hangsúlytalan szótag = mondatszakasz.
Rajzoljuk is le a szakaszokat: a hangsúlyos részt piros vesszővel,
a hangsúlytalant kék ponttal jelöljük. Én idítványoztam, nekem kell
kezdenem:
i
i
0

0

0

0

0

0

Ki próbálja a második sort? A harmadikat? Stb. (Ha valaki hibát ejt,
az egész osztály javítja.)
Kössük össze zöld vonallal a hangsúlyos és hangsúlytalan részeket:

Mi ez ? (Hullám!) Igen, a helyes hangsúlyozás hullámzást ad. Meg
tanuljuk a nevét mindjárt görögül is : ritmust. Ki hallotta már ezt a
szót? (A zongora órán hallottam! Ritmikus tomagyakorlatokat csinál
tunk ! Stb.)
Olvassuk el együtt a szakaszt s balkézzel mutassuk a vers rit
musát. (Megjegyzések: Ütemeztünk, mint az ének órán 1 Ezt el lehetne
énekelni! Hiszen éneklik is a verseket 1) Ügy van: a vers és a zene
édes testvérek.
Összegezés : Hogy ejtjük ki a szakasz első szótagját ? Mi a hang
súly? Miből áll a szakasz? Mi a ritmus? (E fokon nem szabad logikus
meghatározást követelni a tanulóktól.)
Foglaljuk össze az egészet a naplónkban :
Mit jelent ez ? (A mondat szakaszokból áll. A
I szakasz a mondatnak egy összetartozó része.)
\ 1 \
»
Olvassuk ezt el! (A szakaszokat egy szónak
^
'
ejtjük ki. Köztük szünetet tartunk.)
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Mi ennek az értelme ? (A szakasz hangsúlyos
és hangsúlytalan részekből áll.)
j Mit tudunk meg ebből? (A helyes hangI súlyozásból ritmus származik.)

(A naplóba a jelzések kerülnek. Értelműket leolvastatok a tanulókkal.
De pár szóval oda is jegyeztetjük.)
Otthonra feladat: tanult költemény egy-két szakaszának szaka
szolása, hangsúly megjelölése.
(A kérdések és feleletek megjelölése csak a tanítás menetének
jelzésére való. A kérdések a feleletek szerint szaporodnak vagy csök
kennek. Néha a tanulók kérdeznek s a tanár felel rá, vagy a tanulók
egymás között döntik el a kérdést. Tanár és tanulók munkája végig
egybe olvad.)
Núnay Béla.

Jegyzetek
a magyar dolgozatírás kérdéséhez.
A ma szokványos dolgozatírási gyakorlatot erősen köti a forma
lizmus. Már a dolgozatírásnak szigorúan beosztott időpontja hoz ma
gával ilyen bénító vonásokat, azzal, hogy pontosan meghatározott idő
közökben íratunk dolgozatokat, együtt jár bizonyos ünnepélyesség és
merevség. Ritka ünnepi alkalmakká avatunk oly tevékenységet, az írás
beli kifejezést, mely a ma unos-untig emlegetett „gyakorlati életre ne
velés“ szempontjából is az élet mindennapjához tartozik. A dolgozat
füzet lassanként az iskolai élet mutatványos, a külső emberek számára
készült kiállítási darabja lett, melynek borítópapírját, vonalozását, cím
kéjét, a dolgozat elhelyezését, a javítás helyét stb. szigorúan meghatá
rozott normák szabják meg.1 A dolgozatírás időközi volta, valamint az
említett külsőségek a magyar írásbeli dolgozatot egyszerűen a tanul
mányi ellenőrzés eszközévé süllyesztették, egy fajta írásbeli feleletté,
megfosztván „gyakorlat“-jellegétől, a tréninggel együttjáró próbálkozás,
újrakezdés, önkorrigálás lehetőségeitől. Természetes így, hogy a stílus
gyakorlótere azoknál a tanároknál, kik az írásos önkifejezés formálá
sának fokozott jelentőségét felismerték, átkerült az alsó fokon (igen he
lyesen !) a dolgozat-füzeten kívüli területre, a kevésbbé nyilvánosság
elé szánt iskolai füzetbe, diáriumba. A német középiskolákban már
régóta nincs is oly értelmű dolgozatfüzet, mint a miénk, hanem van
az u. n. „Reinschrift“, melybe a már kijavított, sőt a tanuló által újra
fogalmazott dolgozat kerül s itt a növendék a fogalmazás kínjaitól men
1 Egy nemrég megjelent füzet ezeket a külsőre vonatkozó szabályokat kodi
fikálta is.
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tesen mutathatja meg a rend, a tisztaság és ízlés iránti fogékonyságát.
A mai dolgozatírattatási módunk fogalmazástanítási súlyát elvesztette
s valóban alig több, mint teljesítményvizsgálat, időközönként megismét
lődő írásbeli vizsga. A voltaképi fogalmazástanítás tehát nem szorítkozhatik többé a dolgozatírás szűk területére s ez ismétléssel azt aka
rom nyomatékossá tenni, hogy a stílnevelés ügyén semmit vagy csak
igen keveset lendíthetünk, az esetleges refomok mai dolgozatírási for
máinkon belül maradnak. A magyar nyelvi és irodalmi oktatás minden
fokán megszervezett és céltudó fokozatossággal beépített fogalmazásta
nításra van szükség.
A régi dolgozatírás merev falán egyelőre a „téma“ ütötte az első
réseket. Az „élménv-téma“ győzelemre vitele kétségkívül rugalmasabbá,
örömtelibbé tette a dolgozatírást. Meglazította az eddigi eresztékeket s
a munka telibb tüdővel vehet lélekzetet. De nem szabad mellőznünk
hogy vele jött némi pedagógiai dilettantizmus is. A „szabadabb" témát
úgy üdvözöltük, mint megváltást és erre az egy kártyára kezdtük
egész tanításunkat feltenni. Elindultunk vadászni „jó“ és „szép“ témákra,
szabad választást engedtünk több dolgozat cím között, egyszóval elen
gedtük a gyeplőket. Tapasztalnunk kellett az ellenkező véglet veszé
lyeit, mert a régi formális kereteket eldobtuk magunktól, újat pedig
nem tudtunk a helyükbe tenni. Üj és pedig a stílusnevelés lényegéből
eredő tervszerűség kialakítása most a jövő faladata.1
Némi rendszert véltünk az által elérni, hogy a dolgozatok címeit
egy-egy osztályban az évre előre megállapítottuk és jegyzékbe foglaltuk.
A rendszernek ez csak látszata. Semmiképpen sem akartam ezzel azt
mondani, hogy ki kell szolgáltatni a dolgozatírást az egyéni önkény
nek és pillanatnyi ötleteknek. Azok a tanárok, akik nincsenek kény
szerítve arra, hogy dolgozattémáikat már év elején beadják, bizonyára
a leggyakoribb esetekben a dolgozatírás napja vagy órája előtt döntik
el magukban, hogy milyen témáról is fognak íratni. Pillanatnyi impulsusok, körülmények adta mozzanatok vezetik így őket, simulni tudnak
tanítványaik esetleg felmerülő kifejezésvágyához. Észrevehetik az osz
tály kollektív lelkiségének időnkénti irányait, az érdeklődésnek vala
milyen pont felé való fordulását. Mindezek oly támaszpontot adhatnak,
melyek elősegítik a kedvvel írt, a „jó dolgozat" létrejöttét. Ezzel szem
ben a kész témabeli marsrutával haladó tanár állandóan kötve van,
témasorozata összeállításánál nem számolhat a később esetleg felmerülő,
a növendék önkifejezését elindító és a lelki „Entladung“-ot biztosító
momentumokkal. Mást nem tehet, mint alkalmazkodik a tantervből,
vagy másunnan kiemelhető sablonokhoz és szerkeszt egy 15 —16 cím
ből álló témagyüjteményt, melyben az első másolás, a második tollba1 Egy kísérlet történt is Mohr Győző „Fogalmazástan “-ával. Könyve azonban
inkább csak összeegyeztetése a régi, formális rendszerességnek az újabb élmény
szerű fogalmazástanítással, semmint új elvi és módszerbeli útak keresése.

PRO TESTÁN S TANÜGYI SZEMLE

381

mondás, a harmadik tartalmi kivonat, a negyedik élmény elmondás,
aztán megint tartalom, majd egy levél és így tovább. Tagadhatalan,
hogy van ebben a módban is valami előnyös vonás. Ha látszólag is,
de mégis csak a rendszer, a tervszerűség biztonságával kecsegtet, majd
jelzi mintegy előre a közlési formákat, modhatnám, megadja a dolgo
zat műfajait.
Tehát minkét módban vannak igen kézzelfogható előnyök és szá
mottevő hátrányok. Ott: alkalmazkodás temporális lelki adottságokhoz,
de kevés, sőt semmi céltudatosság. Itt: tervszerűség, elvégzendő Prog
ramm, de receptszerű megkötöttség, semmi rugalmasság. A két mód
szintézise segíthet csak, mely egyképpen tud módszeres, programmos
lenni és a növendék kifejezésígényének alkalmat adni. E két követel
ményt, melynek egyike magából a nevelés lényegéből, a tervszerű rá
hatásból, a másik az alakítandó fiatal lélek ismeretéből fakad, talán
nem is egészen lehetetlen összeegyeztetni.
Azt mondhatná itt valaki, hogy mindez adva van az Utasítások
ban. Kétségtelenül sok igazság van ebben az ellenvetésben. De ha alapo
sabban belenézünk az Utasításokba, észrevehetjük, hogy itt csak igen
tág keretek vannak adva, melyek nem egyszer éppen a praktikus ki
vitelben tanácstalanul hagynak bennünket. Bizonyos az, hogy tervszerű
fokozás mutatkozik, az Utasítások alapján maradva, abban, hogy az
alsó fokon íratott magyar dolgozatok mintegy lassú kibontakozási folya
matot mutatnak a formális követelményekből (helyesírás, nyelvtanisme
ret, tiszta külső kiállítás,) a voltaképi dolgozat, a nyelvi kifejezés felé.
A kibontakozás legjobban látszik az I. és II. osztálynál. Már a III.
osztálynál mintha megtorpanna még ez a gondolat is. Az Utasítások
itt szűkszavúvá lesznek s megelégednek azzal, hogy a formai és kül
sőleges követelmények lassú háttérbe szorulását hangsúlyozza. Erezhető,
hogy az új Utasítások még mindig magukon hordozzák azt a régiből
eredő örökséget, mely nekünk az első három osztályban még elvétve
sem adott alkalmat az önkifejezés gyakorlására, hanem pl. birtokos jelző
vagy időhatározós mondatokat, esetleg nagy ravaszsággal összeváloga
tott és félelmes helyesírási problémákat adó szövegeket íratott velünk.
Képletté soványítva az Utasítások jelzett „fejlődéselvé‘‘-t, azt mond
hatjuk, hogy először formai béklyókkal gúsbakötjük a gyermek kífejezéstörekvését, aztán lassan-lassan engedünk a szorításból. Tanítványunk
előbb kénytelen megtanulni azt, hogy van íráskonvenció, rendszer, diszpozítió, sőt u, n. „vázlat“, mintsem azt, hogy dolgozatában első és leg
fontosabb önmaga lelkénék vallomástétele, adekvát kinyomata. Elsőbb
élmény számára az írásgátló forma, mint az önkifejezés öröme. Hogy
ezek a formális mozzanatok valóban mennyire gátlók magára a stílusra,
egy példát hozok fel. Mindenki tapasztalhatta, hogy a kisdiák, ha nem
tudja, mikép kell valamilyen szót elválasztani, vagy úgy segít magán,
hogy a szót a margón túl is folytatja, vagy pedig, ami a legyakoribb,
a sor végén üresen hagy 6—7 betűnyi helyet s a szót az új sorba írja
A célt mindkét esetben elérte, az elválasztással nem csinált hibát. Nos,
ugyanilyen kényszer előfordul magában a stilizálásban is. A tanuló
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sokszor nem mer használni valamilyen szót, mely színessé, lelkessé
tenné stílusát, mert nem biztosabban, hogy hogyan kell leírni. Inkább
megelégszik egy semmit mondó, közönséges kifejezéssel, nehogy hibáit
szaporítsa. Különösen „jó tanulóink“-nál vehetünk ily jelenségeket észre.
Hányszor bosszankodunk azon, hogy éppen osztályunk legjobb diákjai
nak dolgozata mennyire vértelen és szín nélküli! Minden'mondatuk biz
tosan áll a lábán, minden mondatrész a helyén, nincs tán egyetlen he
lyesírási hiba sem és a dolgozat mégis száraz, lelketlen, nincsen szív
verése. S velük szemben akárhány „rossz tanuló“-é hemzseg ugyan
az íráshibáktól, esetleg a nyelvtani inkorrektségtől, de az egész eleven
mozgást, lüktető életet, kifejező stílust mutat. Igen, mert a jó tanuló
kötelességtudó, tudja azt, hogy „meg kell felelnie a követelményeknek"
s mivel mindjárt iskolai élete első napjaiban csupa rendészeti köve
telményről hall, erre fordítja minden energiáját. „Pour bien écrire —
mondta Joubert — il faut une facilíté naturelle et une dífficulté acquise." Ezt a „facilité naturelle“-t kell elébb felszabadítanunk s csak
aztán megmutatnunk a „difficulté acquise“ elemeit. Talán mondanom
sem kell, hogy ez a folyamat nem is annyira a közép-, hanem már az
az elemi iskolában kezdendő el.
Annak a fokozatosságnak és tervszerűségnek az értéke tehát,
melyet az Utasítások hirdetnek, igen kétes és vitatható, sőt káros is.
Már most miféle terv és rendszer legyen alapja a dolgozatírásnak? Mert
tervre és rendszerre szükségünk van, hiszen valamit el akarunk érni.
Míg azonban az eddig gyakorlat, az Utasítások irányításának megfele
lően, a külsőleges korrektség elérésére törekedett, az újabb kívánságok
a kifejező erők kibontását és megerősítését hangsúlyozzák. A rendszer,
melyre iskolai munkánkban majdan támaszkodhatunk, ezt a körülményt
nem vétheti el szeme elől.
Az a helyzet, hogy az alsó fokú magyar nyelvi és irodalmi ok
tatás végén a stilisztika áll, döntő jelentőségű. A IV. osztályig kell a
fogalmazástanítás munkájának oroszlánrészét elvégeznünk. Az alsó osz
tályok viszonylagosan nagyobb óraszáma is segít bennünket ebben. Az
itt rendelkézésünkre álló négy esztendő fogalmazástanításának céltuda
tos berendezésén múlik minden későbbi eredmény vagy eredményte
lenség. De mit értsünk a „céltudatos berendezésben? Egyszerűen azt,
hogy minden osztályban legyen előttünk egy a stíltanításban elérendő
végpont, mely felé törekszünk.
Nincs annyi terem, hogy a stíltanítás szempontjából annyira fon
tos alsó négy osztály ily feladatbeli végpontjait itt részletesen meg
jelöljem. Megkísérlem azonban felvázolni az I. osztályét. Az I. osztály
stíltanítási „anyagának“ összefoglaló köre: az élő, az úgynevezett „be
széd-szókincs“ írásbelivé való átváltása. Tehát a kiinduló pont itt nem
az iskolai olvasmány (pl. tartalonelmondatás), hanem a kisdiák kívülről
hozott élményanyaga. Voltakép hónapokon keresztül nem is szabadna
írásbeli dolgozatot íratnunk, ellenben arra kellene igyekeznünk, hogy a

PRO TESTÁN S TANÜ G YI SZEMLE

383

közlés, az élő beszéd készségét minél teljesebben kifejlesszük és éb
ren tartsuk. Elsőnek természetesen az egyébként is beszédesebb ta
nítványaink fognak ily „mesélés‘‘-ekre jelentkezni, de idővel bizonyára
nekibátorodnak azok is, akiknek érdekében mindez valójában történik,
a zárkózottak, a szófukarok. Minden ily elbeszélés egyúttal megbeszé
lés tárgya is: tanítványaink adjanak véleményt az elhangzottakról, ne
künk pedig az a feladatunk, hogy egy-két óvatos mozdulattal az elbe
szélés, az előadás sajátságainak megfigyelésére irányítsuk a sok tarka
véleményt.
Ezekből a szóbeli előadásokból csusszanunk át az írásbeliség te
rületére. Tanítványaink már nem elmondják, hanem felolvassák előbbi
órákon már elmesélt, de ugyancsak az iskolában megírt történeteiket.
Első kézzelfogható tapasztalatát nyerik azoknak a különbségeknek,
melyek az élő szó és az írásbeli rögzítés között jelentkeznek. Mivel
pedig minden szóbeli és Írásbeli előadásban osztályunk minden tagja,
ha máskép nem, némi véleményadással, érdekelve var, ráneveljük ta
nítványainkat, hogy munkájuk nem is a mi számunkra készül, hanem
társainknak, kiket írásaikkal meg lehet mosolyogtatni, meg lehet hatni.
Keresni fogják az érdekes mondanivalót (a túlzásokat a pedagógiai ta
pintat állítsa meg), sőt azokat a már stiláris eszközöket is, melyek köz
léseiknek az elevenségét, a hatást biztosítják. Hozzászoknak ahhoz, hogy
az írásbeli dolgozat nem kínos penzum, melyből kalkulus fakad, hanem
érdekes és fontos közlenivaló publikálása, melynek igazi ellenőrzője
nem a tanári piros toll, hanem egy egész kis társadalom, saját tár
sainknak összesége.
Egy negatív irányú tevékenységünk is párhuzamos ezzel. Tanít
ványaink írásmódja delitterarizálásának próbálom ezt nevezni. Mindenki
tapasztalhatta, hogy növendékeink egy része az elemi iskolából hoz
magával stílusában oly vonásokat, melyeket a nyomtatott nyelvtől, a
tankönyvektől kapott. Sokan talán igen örvendetesnek fogják találni,
különösen azok, kik a stíltanítás végcéliának azt tartják, hogy tanít
ványaik minél hamarabb elsajátítsák a felnőttek írásmódját. Hitem sze
rint ez az elég gyakori tünet egyike a stíltanítás legkárosabb jelensé
geinek. Az a fogalmazvány, mely itt a legalsó fokon, nincs gyermeki
nyelven írva, azzal az egyszerűséggel és igénytelenséggel, mely a be
szélő gyermek sajátja, csírája a becsületes stílus legnagyobb ellenségé
nek, mindennapi életünk mérgező növényének, az át nem élt szónak,
a szajkóként és felelőtlenül ismételt frázisnak. A frázis ellen való küz
delmet pedig, mely főként a felső fokon ad sok gondot, nem lehet
eléggé korán kezdeni. A tankönyvek felnőtt-zsargonjának nincs helye
az alsó fok írásbeli dolgozataiban. Kiinduló pontunk az élő gyermeki
beszéd, célunk ennek minél teljesebben írásbelivé való áttevése, moz
gató erőnk pedig a közlésvágy: e kevés az, amit az I. osztályban fe
ladatként magunk elé tűzünk s ez esetben a kevés feltétlenül a több.
Magától értetődik, hogy piros toliunk sem indulhat itt még a he
lyesírás és biztos mondatszerkesztés igényével a javító útra. Visszás
és következetlen, hogy amíg a nyelvtani törvények elsajátítására három
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egész esztendőt szánunk, az írásbeli kifejezésben már az első hóna
pokban úgy ellenőrizzük növendékeinket, mintha birtokában lennénk
minden idevágó ismeretnek. Még nem kérdezhetjük meg tőlük, hogy
milyen pl. az okhatározói mellékmondat, de elvárjuk, hogy dolgozatá
nak okhatározói mellékmondatos szerkezete kiegyensúlyozottan álljon
a maga lábán. A nyelvtan tanításban nagyon is bizalmatlanok vagyunk
az elemi iskolával szemben, hiszen ezért kezdjük az egészet újra és
pedig a legelemibb módokon, a fogalmazásban ellenben azt hisszük,
hogy az elemi iskola már mindent elvégzett előttünk. E fonák helyze
tet meg kell szüntetnünk. A nyelvtani ismeretnek, a lassan-lassan fogal
mivá levő nyelvszemléletnek és a stílustanításnak egymással párhuza
mosan kell haladnia. Amint az intellektuális fogalmakban megelégszünk
a minden osztályra elosztott mennyiséggel, úgy a stílusképzésben is
elégedjünk meg egy céltudatosan kinevelhető minimummal. A követ
kező években majd új, fokozott feladatok állnak elénk s ezekben jo
gaikhoz, mért szerephez jutnak az írásos kifejezés formális mozzanatai
is, de itt a legalsó fokon nem lehet más teendőnk, mint a primér stíl
képző erőnek, az önkifejezés vágyának felszabadítása és irányítása. A
„wem das Herz voll ist .." igazsága a stílnevelésben is áll.
Kerecsényi Dezső.

A magyar irodalmi nyelv és stílus
történetének tanításáról.
Középiskolai tantervűnk az irodalomtörténeti tanítás egyik felada
tául a magyar irodalmi ízlés, nyelv és stílus fejlődésének tárgyalását
tűzi ki. E kérdésekre vonatkozólag azonban összefoglaló munka nem
áll rendelkezésünkre, sőt a módszeresebb részletkutatás is csak a leg
újabb időben indult meg. Itt tehát nem csupán az a kérdés merül fel,
mit válogassunk ki az anyagból, s ezt azután mi módon sajátíttassuk
el, hanem az is, hogy milyen tudományos megállapításokra támaszkod
junk. A következőkben az irodalmi nyelv és stílus tanítására vonat
kozólag kívánunk néhány szempontra rámutatni, s ezekkel kapcsolatban
vázlatos áttekintést nyújtunk a tárgyalható anyagról. Az ízlés kérdésére
csupán annyiban térünk rá, amennyiben az a stílussal összefügg.
Mindenekelőtt helyeselnünk kell azt, hogy új tantervűnk különb
séget tesz irodalmi nyelv és stílus között. Bár bizonyos, hogy a kettő
egymással szorosan összefügg, mindazonáltal mégsem azonos. Az iro
dalmi nyelv maga a nyers nyelvi anyag: hang-, alak- és mondattani
sajátságok, szó- és szóláskincs, úgy, amint ezek az irodalomban meg
állapodtak. A stílus viszont elsősorban e nyelvi sajátságokban rejlő
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esztétikai elemek összesége, illetőleg az ezek alkalmazásában megnyil
vánuló készség.
Már most az irodalmi nyelv történetének tanításánál elsősorban
azt kell kimutatnunk, miként alakult az ki a nyelvjárásokból, s milyen
irodalmi és kulturális hatások érvényesültek fejlődésében. Tárgyalásunk
anyaga, melynek főkép az iskolai olvasmányokhoz kell kapcsolódnia,
de később összefoglalólag is áttekinthető, legfőbb vonásaiban a követ
kező lehet:
A könyvnyomtatás elterjedése előtt egységes irodalmi nyelvünk
nem volt. Kódexeink írói, túlnyomórészt fordító munkásságukban saját
nyelvjárásukat alkalmazták, ha pedig mások kéziratát másolták le, azt
legalább részben saját kiejtésük szerint módosították. írásaikban vilá
gosan megkülönböztethetők azok az eltérések, melyek mai nyelvjárá
sainkra is jellemzőek; így az é'-ző, e-ző vagy ö-ző, é-ző vagy i- ző
ejtés, az / hangnak bizonyos helyzetben való megmaradása vagy hiánya
stb. Egy tekintetben azonban erősen eltérnek kódexíróink a népnyelv
től ; ez pedig (1. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kez
detei, Vili. fejezet) a mondatszerkesztésük — és kifejezéseikben meg
nyilvánuló latin hatás.
Első magyar nyelvű nyomtatványaink megjelenése után egy ideig
mintegy küzdelemre lépnek egymással az egyes nyelvjárások (vő. Er
délyi Lajos, Magyar Nyelv XXlII. 364). A nagyobb fokú ö-zés (pl.
Komjáthynál) azonban csakhamar háttérbe szorul. Következetlen vagy
részleges jelentkezése figyelhető meg még néhány erdélyi írónál (Heltai,
Dávid, Székely) s egyes debreceni nyomtatványokban (vő. Trócsányi
Zoltán, Magyar Nyelv XII. 319, XIV. 55). Az í-zés rövid időre szinte
vezető szerepet nyer (Sylvester, Ozorai, Gálszécsi, 1. Trócsányi, Magyar
Nyelv VII. 259), hogy azután csaknem teljesen kiszoruljon. Mindinkább
előtérbe lép azonban egy olyan nyelvtípus (I. főkép Dévai, Telegdi,
Magyari, Károlyi írásaiban s kevésbbé következetesen Bornemisszánál),
mely elsősorban e-ző (vagy é-ző) és é-ző, azonban számos ö-ző szótőt
és alakot is mutat, még pedig általánosságban ugyanazokat, mint a mai
irodalmi nyelv, s ugyancsak mai irodalmi nyelvünkhöz hasonlóan az
esetek túlnyomó többségében megtartja az / hangot (vő. Losonczi, A
magyar nyelv története a XIV. század közepétől a XVI. század végéig,
Bp., 1931), Az a körülmény, hogy ezt a legfőbb sajátságaiban egyező,
részleteiben azonban még meglehetősen eltérő nyelvet különböző vidé
kekről való írók használták, arra mulat, hogy a XVI. század második
felében irodalmi hatások révén már megkezdődött az irodalmi nyelv
egységessé való válása.
A XVII. század kiválóbb írói legnagyobb részt ehhez a nyelv
típushoz alkalmazkodnak, s így azt még általánosabbá teszik. Kisebb
jelentőségű eltérések azonban gyakoriak. Itt-ott találkozunk a mai iro
dalmi nyelvben szokatlan ö-ző vagy í-ző alakkal; egyes szavakban hol
i-t, hol íi-t írnak; igen gyakori a magánhangzóknak (különösen az o
hangnak) / előtt való megnyúlása (pl. vált, válna) ; nagy az ingadozás
a mássalhangzó-kettőzés terén (erössen, töllem félék gyakoriak) s a
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tővéghangzók körében {lábok, lábak; falok, falak: gyorson, gyorsan;
erösb, erősebb s ezekhez hasonlók); a birtokos személyragokban ai, ei
még gvakran váltakozik z'-vel (gyermekeim, gyermekim); három honnan
kérdésre felelő határozóragunk majd ó, ó'-vel, majd ú, ú'-vel fordul elő.
Híven őrzi az irodalmi nyelv régi gazdag ígeidőrendszerünket. A latinos
és magyaros mondatszerkezetek harca (vö. Horváth im. 260, 290), mely
már a középkor végén indul meg, e korszakban már bizonyos megállapodottságot eredményez, Igen jellemző, hogy Geleji Katona István
Magyar Grammatikácskájában már részletesen ismertet egyes népnyelvi
sajátságokat; ez arra mutat, hogy a népnyelv eltérései előttte már
tudatosak voltak.
A XVIII. században nagyrészt még szintén megtaláljuk azokat az
ingadozásokat, melyek a XVII. század irodalmi nyelvére nézve jellem
zők, azonban a végül is diadalmaskodó alakok (pl. bői, bői, ról, ről,
tói, tői, a tővéghangzós középfok stb.) mindjobban előtérbe lépnek.
Mindamellett még az 1795-ben megjelent Debreceni Grammatikában is
gyakoriak a szorossan, belőlle féle kettőzések, az l előtti ó, a világo
son féle zártabb tővéghangzós alakok, stb.
A XVIII. század vége felé indul meg azután nagyobb mértékben
az a hatalmas mozgalom is, mely az irodalmi nyelvet szókincs tekin
tetében is elkülönítette a népnyelvtől, egyszersmind azonban igen gaz
daggá tette. Irodalmi nyelvünk fejlődésében XVI. századi nagy voná
sokban való egységessé válása után ez a második legfontosabb moz
zanat. Kazinczy nagy jelentősége éppen abban áll, hogy a nyelvújítást
a XIX. század huszas éveiben diadalra juttatta (1. Tolnai, A nyelvújítás).
Kisebb-nagyobb eltérések egyébként még a XIX. században is
tapasztalhatók az egyes írók nyelve között, főkép a század első év
tizedeiben. Ezek megszüntetése már bizonyos kulturális tényezőkhöz
fűződik, melyek közül legnagyobb szerepe a Magyar Tud. Akadémiá
nak van; tekintetbe kell vennünk azonkívül a mindjobban erősbödő
magyar nyelvtanítást, a hírlapirodalom fellendülését s a folyóiratok
nyelvészeti vitáit is. Az ilymódon nyelvtanilag egységessé vált irodalmi
nyelv azonban szintén változásokon ment át. A legfontosabb ezek közül
igeidőrendszerünk egyszerűbbé válása, mely a XIX. század második
felében ment végbe, A nyelvtisztító törekvések pedig tömérdek idegen
mondatszerkezetet szorítottak ki.
A stílustörténet tárgyalásánál vezető szempontul azoknak a stílus
sajátságoknak kimutatását kell tekintenünk, melyek az egyes korszakokra
leginkább jellemzők, s összefüggnek az uralkodó Ízléssel. A tárgyalás
alapjául szolgáló anyag áttekintését itt főkép újabb részlettanulmányok
alapján adjuk. Ezek szolgálhatnak bővebb útmutatással irodalmi olvas
mányaink stílustörténetí magyarázatához is.
Középkori irodalmunk stílusának fősajátságaít egészen új szem
pontok szerint Horváth János állította össze „A magyar irodalmi mű
veltség kezdetei“ c, munkájában. Megállapítása szerint a magyar nyelvű
kolostori irodalomnak a latinnal való kapcsolata adja meg „legáltalá
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nosabb stíljegyét" is : „azt az általános színezetet, mely megkülönböztelte az életbéli nyelvtől, s föléje emelte annak, vallási eszmei és érze
lem-világ hangulatát... árasztva magából" (266). E stílus legjellemzőbb
sajátságaképen aj halmazást jelöli meg, mely főkép a vallásos rajon
gással függ össze, s pl. jelzők sűrű felsorakoztatásában, egy gondolat
erős részletezésében, stb. nyilvánul. Megemlítjük itt Imre Sándornak
még 1890-ben megjelent kis munkáját is (,,A középkori magyar iroda
lom stíljá“-ról, mely gazdag adattárt nyújt.
A reformáció koráról már Beöthy állapüotla meg „A szépprózai
elbeszélés“ c. munkájában, hogy főkép drámaírói a nép élő nyelvének
gazdagságához fordultak. „Szinte csattog bennük a dialog, a jellemző
színek gazdagon villannak szemünkbe, a szavak jól, szinte numerozusan
megválasztva, élet és írisseség minden sorukban“ (102). E jelenség
nem maradhatott hatás nélkül a többi irodalmi műfajra sem. A közép
kortól örökségképpen átvett stílusnak „a reformáció folytatta szétterjesztésát, egyre többet oltván bele az élő beszéd formáiból, világi szókin
cséből és hangidomából" (Horváth, i. m. 290).
Az ellenreformáció korára a barokk ízlés jellemző. Ez Ízlés egyik
művészi típusa, az „athleta Christi“, Zrínyi eposzában lép elénk. Az
efféle nagyarányúságnak megfelelő stílusbeli forma, a körmondat Páz
mánynál még logikusan és világosan lép elénk. Rímay és Gyöngyösy
prózájában azonban már megtaláljuk a barokk stílus minden túlzását
is : a körmondat önmagáért való kedvelését, általában „hosszúléiekzetű
és ágabogai közt az értelmet eltévesztő, kacskaringós“ mondatszövést,
a tudákos jelzőhalmozást. ,,Ott kúszik-tekereg ez a barokk szederinda
a hitvitázók dörgedelmeiben, ott még a könyvcímekben is ; maradványai
feltűnnek még a XVIII. század újulást kereső végső tizedeiben is (vö.
Horváth: „Barokk Ízlés irodalmunkban“. Napkelet, 1924:334—48).
A nyelvújítás korának legjellegzetesebb slílusformáját Trócsányi
Zoltán igen érdekesen a Biedermeier Ízléssel hozta kapcsolatba, mely
az irodalom stílusára is átalakító hatással volt. „A törekvés általában
az volt, hogy az ember, az író mennél finomabbnak, mennél gyöngédebbnek lássék.“ „Azért nemes hangulatok és érzések szavainak egész
tömegét termelték ki." Amig a barokk stílusra a formák keresettsége
jellemző, addig e kornak stílusára a szavaké. „Ezek az érdekes szavak
mindenesetre kitünően illenek a tarka frakkok, magas színek, női ruhíik
színekkel tobzódása, a finom lenge fátyol, apró kis cicomák korszaká
hoz,“ Kazinczy, Kölcsey, Szemere Pál, Bajza ennek az érzelmes irány
nak legjellemzőbb képviselői (1. Trócsányi, Magyar Nyelv XXIII. 389).
Még ez az érzékeny, finom stílus javában divatos volt, mikor egy új
Ízlés kezdett stílus tekintetében is mindjobban előretörni: a romanticizmusé. Amint ez az irányzat pl. a fcstészetoen is a merész színek
kedvelője, ugyanúgy jellemzik az irodalomban a ragyogó jelzők, fel
tűnő átvitelek, hasonlatok. A sok alakzat: kérdések, felkiáltások pedig
pathetikus jelleget adnak a romantikus stílusnak (legkiválóbb képviselői
nálunk Vörösmarty és Kossuth).
A legnagyobb stílreform Kazinczy után Petőfi nevéhez fűződik.
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„A Kazinczyék óta kialakult fensőbb irodalmiságot az élet igazságához
szállítja alá, megteremtvén egyszersmind egy új költői stílt, mely a
nyelvújítás óta folyvást ébren tartott nyelvkérdést egészséges meg
oldással végre dűlőre juttatja." (Horváth: Petőfi. 505). Petőfi, stílusa
alapjául az élő kőznyelvet teszi, s a nyelvújításból is csak azt hasz
nálja fel, ami az életbe átment. A fellépése nyomán támadt új Ízlés a
megelőző irányzatok kifejlesztett stílusszépségeit mintegy átbocsátja a
közérthetőség, magyarosság rostáján, hogy azután e téren is a legma
gasabbra emelkedjék (Nemzeti klasszicizmus, Arany).
Később új stílusformákat teremtettek a hozzánk is eljutó realisz
tikus, naturalisztikus s egyéb újabb irányzatok is (ezekről 1. Keresztúry
Dezső: Irodalom és stílus, Magyar Szemle X. 62—74).
Mind az irodalmi nyelv, mind a stílus történetének tárgyalására
vonatkozólag még meg kell jegyeznünk, hogy az egyes korszakok közös
nyelvi és stílusbeli sajátságainak kimutatása mellett méltatnunk kell
nagy költőink és íróink nyelvének és stílusának tisztán egyéni voná
sait is. E szempontból való értékelésük a kortörténeti fejlődés keretébe
helyezve szintén alkotórésze az irodalom és stílus történetének. A közös
sajátságok feltüntetése azonban erősen megkönnyíti az egyes korszakok
irodalmi alkotásainak áttekintését.
Losonczi Zoltán.

Irodalmunk tanítása.
A folyóiratok és szemlék hasábjai egyre hangosabbak a régi iro
dalom tervszerű redukcióját sürgető gondolatoktól és érvektől. Mind
szélesebb körben terjed el az a vélemény, hogy az újabb irodalom be
kapcsolásával megduzzadt óriási anyag lehetetlen feladat elé állítja a
tanárt, és teljesíthetetlen munkát ró a tanulóra. Az irodalmi anyag
kényszerű redukciójával tehát előbb-utóbb számolnunk kell, csak az a
kérdés vár még feleletre, hogy mit és mennyit hagyjunk! belőle, hogy a
művészkéz emelte épület fejünkre ne omoljon. Hol a kezdet, és hol a
vég? Végül: ki meri vállalni ezt a kannibáli munkát? Hiszen régi iro
dalmunk valamennyiünknek kedves. A kolostorok nyirkos félhomályában
szorgoskodó barát éppúgy lelkűnkhöz forrott, mint az evangélium tiszta
vízéből merítgető protestáns prédikátor. A kódexek „Vado mori"-ja
éppoly „fénességes tiköre“ a középkor lelkének, mint a zordszavú
zsoltárok a protestáns korénak. Parányi mécsvilágok ugyan a modern
alkotások viilámos alkotásaihoz mérve, de nélkülök művelődésünk egész
korszakai maradnának sötétben. És most talán ezeket kell sorban eloltogatnunk, hogy férő-helye legyen a könyörtelen újnak.
Az eloltogatás szomorú munkája azonban olyan fokú felelősségérzetet éj körültekintést kíván, aminővel kevés ember rendelkezik.
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Csak az vállalkozhatok rá nyugodt lelkiismerettel s a végzett munka
eredményességének reményében, akinek leikéhez az irtásra kerülő régi
irodalom mintegy hozzánőtt, s e mellett a „friss vetés“-ben is talál
elég gyönyörűséget ahhoz, hogy a dicsőséges múltért meg ne tagadja
a jelent. Mi sem természetesebb, hogy e munka már nem az én fela
datom. Nem kívánom hát e szűkre szabott dolgozat keretében a re
dukció kérdését megoldani, mindössze újabb érvet szeretnék fűzni azok
nak az érveknek sorába, melyek a redukciónak, s ezzel kapcsolatban
az irodalmi tanítást megkönnyítő didaktikai vezérkönyv kiadásának
szükségességét kétségtelenné teszik. És ha ezt elvégeztem, röviden rá
mutatok még azokra a szempontokra, melyek a redukció munkájában
vezető elvül szolgálhatnak.
Az irodalmi anyag tervszerű megrostálását feltételezi az új „Uta
sítások“1 szelleme is. Az „Utasítások“ az irodalmi oktatás tengelyévé
az olvasmányt teszik. Szerintük „az olvasmány, mint becses tartalom
lomnak művészi kifejezése, az összhangzó nevelésnek legértékesebb
és leghatásosabb eszköze". Nem a belőle levonható elméletért vagy
ráaggatott erkölcsi leckéért főtárgya a tanításnak, hanem tisztán és pusz
tán önértékéért. Az olvasmány eme öncélúsága megkülönböztetett bá
násmódra tart igényt. A tanár nem elégedheiik meg azzal, hogy az
olvasmányokat csak olvassa vagy olvastassa, s „itt-ott egy nehezebb
helyet csak azért magyaráz meg, hogy majd alkalmilag elméleti oku
lásra használja fel az illető részletet. Az olvasmányt meg is kell be
szélni. el kell bele mélyedni, megtalálni a velejét, megérteni szerkeze
tét. felfogni értékét, élvezni szépségeit“. Hogy a tanár ezt megtehesse,
különösen figyelemben kell részesíteni a módszeres menetet. Először
is azt a levegőt kell megteremtenie, mely legjobban biztosítja a fogé
konyságot az olvasmány befogadására. Ez a hangúlatkeltés. Azután kö
vetkezik az irodalmi mű bemutatása a tanárnak ha nem is művészi,
de mindenesetre az olvasmány szépségeit megéreztető olvasásában. „A
helyes felolvasás félmagyarázat“. A következő lépés a tárgyi és nyelvi
nehézségek eloszlatása és a magyarázó szemléltetés (pl. térkép, hely
rajz vagy ábra bemutatása). Ezután megkezdődhetik a tüzetes tárgyalás
első része, az olvasmány átvilágítása vezető kérdések sgítségével: az
analízis. A jó analízis helyes szintézist eredményez. A szintézis a tár
gyalás második része, a tanítás eredménye, s ha logikus felépítésű, a
tanár fáradozásának legszebb jutalma. A szintézis után, az óra végén
van helye a művészi képek bemutatásának. (Vetítés). Atárgyalt olvas
mány részeinek nevét, a szerkezetet, általában a tanítás eredményét a
tanulók bejegyzik eredménytárukba (diárium), melyet naplószerűen
vezetnek.
Az olvasmánytárgyalás csak akkor éri el az „Utasítások“ kívánta
ilyetén hatását, csak akkor mozdítja meg a tanuló képzeletét és érzelmi
világát, ha reá az élményszerűség szuggesztív erejével hat. Élményt
1 Teljes címe: „Utasítások a leánygimnázium, leányliceum és leánykollégium
tantervéhez." Kiadta a M. Kir. Vallás- és Közokt Miniszter 540—05/172—1930. sz.
rendeletével. Az idézetek mind innen valók.
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jelenthet számára a tanár felolvasása, de csak akkor, ha a felolvasott
mü értelmi és érzelmi szépségei nem vesznek el benne. Élmény szá
mára a megtanított elmélet is, ha levonásában aktív részt vett. Ezért
egy tanulónak sem szabad ismernie az órán a szellemi tétlenséget. A
jól vezetett órának Herakleitos ama mondását kell reálizálnia, hogy:
n u 'r x a (íeí. Mindennek és mindekinek mozognia kell, alkotnia és
tevékenykednie kell a közös munka érdekében.
Az aktivitás elve a költemények előadásában is érvényesülhet.
Az eddig szokásos lélektelen darálások fásult unalmat árasztanak. A
széphez semmi közük, pedig a tanulók szépérzékét volnának hívatva
fejleszteni. Ha azt akarjuk, hogy céljuknak megfeleljenek, életet, moz
galmat kell belevinnünk. A szavalat ne csak egy tanuló személyes
ügye legyen, hanem az arra alkalmas költeményben többen is kapja
nak egyéniségüknek megfelelő szerepet. Jól fel használhatók e célra a
mindinkább elterjedő szavaló kórusok is.
Az irodalmi művek középponti helyzete és az „Utasítások“ kívánta
átéletése a tanulókkal mindenekelőtt időt kíván. A alsóbb osztályok
nagyobb óraszáma megadja a lehetőséget az elmélyítő olvasmánytár
gyalásra. Más a helyzet a felső fokon. A IV. osztálytól kezdve az
óraszám csökkenése miatt már gyorsul a tempó, ennek következtében
egyre felszínesebbé válik a tárgyalás. A VII. és VIII. osztályban egye
nesen kapkodó szágúldás jut uralomra. Nem csodálkozhatunk azon, ha
itt az aktivitásból szenvedés, az élményszerűségből száraz adatok és
üres könyvcímek bemagolása lesz . Szó sem lehet többé szivet és el
mét mozdító olvasó-órák beiktatásáról, pedig az „Utasítások“ itt sem
enyhébb szigorúsággal hangsúlyozzák az olvasmányok egyeduralmát, mint
az alsó fokon.
Ha tehát a bajon segíteni akarunk, s ha az „Utasítások" szelle
méhez és nem betűrendjéhez igazodunk, a tervszerű redukció gondola
tával meg kell barátkoznunk, bármennyire fájdalmas legyen is az.
De az olvasmánylárgyalás intenzív módja nemcsak időt kiván a
tanártól, hanem a mai időtől tanárt is, olyan tanárt, aki széleskörű
ismereti és gazdag tapasztalati anyaggal rendelkezik, aki a didaktika
szövevényeiben teljesen otthonos, s azonkívül minden adottsága meg
van ahhoz, hogy az élőszó erejével is tudjon hatni. Még az ilyen tanár
nak sem könnyű a helyzete. Valósággal kis lanulmányfélét kell készí
tenie minden óra anyagából, ha az „Utasítások" szelleméhez igazodik,
s még igyis kétséges, vájjon eléri-e a kívánt eredményt. Pázmány Péter
annak idején bölcsen átlátta, hogy igehirdető papjainak, s rajtuk keresz
tül a híveknek is, nagy lelki épülésére válnék az olyan könyv, mely
megkönnyítené az ünnepnapi igehirdetést. Egybegyüjtötte és kiadta te
hát papjai számára prédikácóit, minthogy „a plébánosok — amint
mondja — nem egyaránt tudósok". Műve nemcsak a korabeli papok
nak lett vezérkönyve, hanem a későbbieknek is, sőt még a protestán
sok is haszonnal forgatták. Vezérkönyvre volna szüksége a magyar iro
dalmat tanító tanároknak is, nem Pázmány megokolása miatt, nem azért,
mert a tanárok nem „egyaránt tudósok", azért sem, mivel nem értenek
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a kiszemelt prózai vagy költői olvasmány didaktikai feldolgozásához,
hanem egyszerűen azért, mert a didaktikai vezérkönyv sok időt rabló
fáradságtól kímélné meg az idősebb tanárokat, a kezdőknek pedig biz
tos Ariadne-fonalat nyújtana a tökéletesedéshez.
Mikor ezt a két szót: didaktikai vezérkönyv kimondom, nem taní
tási gyakorlatok rendszeres gyűjteményére gondolok, legalább is nem
olyan természetű gyakorlatok gyüjeményére, aminők az elemi iskolai
oktatás köréből garmadával jelennek meg a „Néptanítók Lapjá‘‘-ban és
más didaktikai folyóiratban, Inkább gondolok arra a német könyvre,
amely „Der Bücherschatz des Lehrers" sorozatban jelent meg, „Präpa
rationen für den Deutschunterricht“ címmel. Ez a több kötetből álló
mű a német alsó- és középfokú oktatásban szőnyegre kerülő összes
költemények módszeres átvilágítását adja azzal a mindenre gondoló és
kiterjeszkedő alapossággal, amely a német szellem egyik lényeges sa
játsága. Ennek mintájára a magyar vezérkönyv is csak költeményeket
tartalmazna, azért csak költeményeket, mert a költői lélek eme meg
nyilvánulásai a bennük ható lelkítevékenységek természeíe miatt sok
rétűbbek, s így eredményes tárgyalásukra nagyobb súlyt kell vetnünk.
Most az a kérdés, hogy milyen tálalásban foglaljanak helyet a
tanterv kívánta költemények ebben a vezérkönyvben ? Azt hiszem hogy
a tisztán látás érdekében nem végzek felesleges munkát, ha az emlí
tettem német mű útmutatása szerint, de az „Utasítások“ szellemében
egy költeményt elemezek olyan módon, ahogyan annak tárgyalását a
vezérkönyvben elképzelem. A költemény Berzseny Dániel klaszikus
alkotása: A közelítő tél. Tárgyalandó valamelyik felső osztályban. Mód
szeres lépések:
1. Hangulatébreszlés.
2. Tárgyi és nyelvi nehézségek eloszlatása. (A tanulók kérdeznek, s ha isme

retük köréből telik, ugyancsak ők oszlatják el a költemény egyes helyeit megülő
homályt. A tanár csak helyesbit, pótol, hézagokat tölt ki.)
Hervad már ligetünk, s díszei hullanak . . . A liget díszei: a virágok és a fák
lombsátora, a tél közeledtére lehullottak.*
Nincs rózsás labirint. . . Labirintus útvesztő. Így nevezték az ókorban azokat
a hatalmas épületeket, melyeknek főrésze a folyósok százaiban veszett el. Hires
labirintus volt a krétai. A monda szerint Minos király építtette Daedalus-szal a
Minotaurus számára. A kertészet a barok-korban virágból alkotott labirintusokat. A
költeményben ilyen viráglabirintusról van szó.
. . . nem lengedez a zefir. Zefir langyos nyugati szél.
Nincs már szimfónia. Szimfónia görög szó, összhangot jelent. Itt általában
hang, ének a jelentése.
A csermely violás völgye nem illatoz . . . A patak ibolyával borított völgye nem
illatoz. A völgy virágai a tavasz és a nyár elmúltával elhervadtak.
S tükrét durva csalit fe d i.. .‘ Tükre zavaros. Lehulló falevél s más hervadó
növény borítja.
A hegy boltozatin . . . A hegy oldalain . . .
Nektártirzusain . . . Szöllőtőkéken . .. Nektár a görög istennek itala; tirzus szőllőlombbal és repkénnyel körülfont bot. Bacchus papnői viselték.
O, a szárnyas id ő .. . Szép matafora. Az időt eleveníti meg.
. .. koszorúm bimbaja . . . Metafora, ifjúság.
. . . szép tavaszom . . . Metafora, ifjúság.
• A magyarázatok részben magaméi, résiben régibb és újabb tankönyvekből valók,
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. . . még alig izlelé Neklárát ajakam, még alig illetém[egy-két zsenge virágait. Alig

élveztem az élet örömeit.

Sem béhunyt szememet föl nem igézheti Lollim barna szemöldöke . . . Ha a költő
meghalt, fel nem támaszthatja többé semmi földi hatalom.
3. Analízis. (Vezető kérdések feladása a költemény gondolatmenetének megmegállapítása végett.)
4. szintézis. (A költemény gondolatmenete), A nyár dísze: a fák lombsátora
lehullott. Az éneklő madarak melegebb tájakra költöztek. A rét sem illatoz többé
sok ezer virágtól. Minden néma és kihall. Némaság borong a hegyoldalakon is, pe
dig ezek nem is olyan régen a vidám szüreteink dalától voltak hangosak, A termé
szet haldoklása a költőt az élet rövidségére, a múlandóságra emékezteti. Alig élt,
alig élvezte az élet örömeit, s máris távoznia kell oda, ahonnan nincs visszatérés.
5. Befejező lépés. Elmélyítés. (A költő és műve. Esztétikai tanulságok, sbt.) A
költőt a természet lassú haldoklása mélabús sejtelmekkel tölti el. Arra gondol, hogy
nemsokára neki is el kell múlnia, mert a földön minden múlandó, Még fiatal, még
tud gyönyrködni az álét áldásaiban, de az ifjúság tünékeny, „a szárnyas idő hirte
len elrepül“, s neki követni kell a természetet a halálba, ahonnan nem támaszt
hatja fel többé semmi földi hatalom. A múlandóság okozta halk szomorúságot ön
tötte formába e költeményében Berzsenyi. A tartalomhoz jól simul a klaszikus vers
forma. Asklepiadesi strófákban van írva. Az ilyen költemény, melynek halk szomo
rúság, csendes bánat a tárgya, elégia. Stb.

A didaktikai vezérkönyv kérdésének sikeres megoldása nem egy
olyan panasznak venné élét, melyet a szüleközönség jogosan vagy jog
talanul a tankönyvek ellen támaszt. Általános a panasz pl. ellenük,
hogy megfizethetetlenül terjedelmesek. Terjedelmesek, mert sok olyan
részletet ölelnek fel, melyek voltaképen nem is a tanuló, hanem a ta
nár lelki ügye. A Prónai és Szabó-féle olvasókönyv az olvasmányok
végére függeléket illeszt. E függelék három részben tartalmazza 1. az
olvasmány elég bő tartalmát, 2. magyarázatát, 3. azokat a kérdéseket,
melyeket a tanárnak kell a tanulóhoz intéznie az analízis során. Mon
danom sem kell, hogy ez a függelék nagyon hasznos, de minthogy első
sorban a tanárt illeti, nem Unkönvbe, hanem a tanár kizárólagos hasz
nálatára készült vezérkönyvbe való. Ha ez a vezérkönyv valamikor
elkészülne, a tankönyvek sok oda nem való részlettől szabadulnának
me, s ha megszabadulnának, nemcsak terjedelmük, hanem áruk is
csökkenne.
Dolgozatom végéhez jutottam. ígéretem szerint még azokra a szem
pontokra kell röviden rámutatnonm, amelyek az immár elkerülhetetlen
redukcióhoz, vezető elvül kínálkozhatnak. Ilyennek vehetjük mindjárt
azt az eljárást, melyet itt-ott külföldön alkalmaznak a középfokú okta
tásban. Ez abban áll, hogy az irodalomtörténetet lazán összefüggő képek
ben mutatják be a tanulóknak olyan módon, hogy az egymásután sora
kozó képekbe, mint keretbe, illesztik bele az irodalomtörténeti korok
reprezentáns nagyjait. Ezt a módot azonban nem tudnám nyugodt lélek
kel ajánlani. Megbontja az irodalomtörténet nagy gondal felépített egy
ségét, így a fejlődés gondolatának nevelő értékét elhomályosítja, Még
ennél is nagyobb hátránya az, hogy kirostálja a korszakokból a kisebb
jelentőségű írókat, ennek következtében a tanulók irodalmi szemléleté
ben a relátivitás elve nem érvényesülhet kellő mértékben. Mihez mér
jék a nagyokat, ha kisebbeket nem ismernek ?
Célravezetőbbnek mutatkozik egy másik szempont. Irodalomtörté
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netünk mai alakjában úgy tekinthető, mint valami áradásos folyó. Sodra
válogatás nélkül olyan elemeket is cipel magával, melyek nem feltét
lenül bele valók. Ha ezektől a belesodródod félig-idegen elemektől
megszabadítanók, vize mindjárt tisztábbá és hajózhatóbbá válnnék. A ki
választás munkájában a választóvíz szerepét a könyörtelenül alkalma
zott nemzeti szempontnak kellene játszania. Mindaz, ami nem állana
meg itélőszéke előtt, mint a nemzet nevelés szempontjából értéktelen,
bátran mellőzhető. Ez a sors érné a történetírás és a tudományos iro
dalom fejezeteit is, mert féligidegenek, mindössze az irodalomtőrténetírás maradna meg a maga teljességében. Rövidítés alá esnének a mű
velődéstörténet adatai is. Csak azokat vinné magával továbbra is az
irodalomtörténet, melyek ismerete nélkül egyik- másik eseménye nem
világos. Az összevonás alá vont ismeretek azért nem vesznének el a tanu
lók számára. Azokba a szaktudományokba kellene utalni őket, melyekbe
érdemileg tartoznak.
Az ilyen módon megkönnyített és hajózhatóbb irodalomtörténet
— véleményem szerint — zökkenők nélkül végezhetné pályafutását
a középiskolában,
Péterffy László.

Hazai és külföldi irodalom.
A sárospataki református főiskola története I. rész. Irta:
Marton János sárospataki ref. teol. akad. tanár. Sárospatak, 1931. 175 1.
Ára 7 pengő.
E könyv egyike a főiskola jubileumi kiadványainak. Szeretném
részletesen ismertetni és méltatni úgy a müve, mint a főiskolára tekin
tettel, de, sajnos, folyóiratunk terjedelme nem engedi. A legszüksége
sebbek előadására kell tehát szorítkoznom.
Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a munka nem egy olyan
nagyobb, monumentális iskolatörténet, amilyet talán sokan vártak. A
szerző az előszóban azt mondja, hogy ,,még most nincs itt az ideje
annak, hogy a mai történetírás tudományos színvonalán álló mű vállal
kozzék az iskola történetének megírására." Ha ezen álláspontját és fel
hozott okait méltányoljuk is, annyit mégis kinyilváníthatunk, hogy tüze
tes feldolgozással a főiskola múltjáról ma már eléggé széles keretben
lehet nagyobb stílű képet nyújtani. Ám a szerző csak arra vállalkozott,
hogy a főiskoláról ,,az egész történet összefüggésének szempontjából"
egybefoglaló rajzot adjon. Erre való tekintettel lehet és kell tehát mü
vét méltatnunk.
Előre kell bocsátanunk, hogy Marton tudományos apparátussal és
módszerrel dolgozik. Tudós fegyvertárának azonban vannak hiányai.
Valahogy úgy érezzük, hogyjiem£olyan^tárgy körében mozog, amibe
hosszú idő óta beleélte és beledolgozta magát. Az is a nézete, hogy
az előtte álló tudományos feladatot „csak sok összedolgozó szakember
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munkája után lehet megoldani". Ezt elismerjük, de azt is hozzátesszük,
hogy egy ember is elvégezheti, ha életét annak szenteli. — A műnek
1—90. lapján olvassuk a történetet, a többi okmánytár. A bevezetés
ben a szerző alapot vet és az előzményeket adja elő, aztán az epochális eseményekre tekintettel helyesen hat korszakra iagolja a főiskola
történetét. Könyvünk ezekből az első korszakot tárgyalja az iskola
kezdetétől revideált, bővített s máig meglévő törvényeinek kiadásáig 1621-ig.
Az első fejezet címe : ,,Az iskola külső történetének körvonalai“,
a másodiké: ,,Az iskola belső történetének adatai“. Ezek az óvatos
fogalmazások intik a kritikust, hogy a műben körvonalaknál és ada
toknál többet ne keressen. Ám mégis többet találunk benne, mint amit
szerényen mond a szerző. Az első rész lapidaris rövidséggel ugyan,
de markánsan, néhol eredeti felfogással szól a személyekről és esemé
nyekről. Különösen frappáns és éles világításba helyezi a sokképpen
meg- és elítélt, sokaktól félreértett Perényi Péter alakját, akit a renaissance-keresztyénség hívének tekint s tetteit és jellemét így magyarázza
meg. Takáts Sándor után helyesen állítja be a maga korába Dobó Fe
rencet is. A főiskola többi főúri és fejedelmi pártfogóit a már ismert
formában és színekkel rajzolja, Lorántffy Mihállyal éppen egy pár sor
ban végez, holott eddigi adataink alapján már több érdemes dolgot
tudunk róla. A Perényiekkel kapcsolatban a pataki iskola alapítási
idejét Marton sem tisztázza. A vitatott két alapítási év (1531 és 1548)
közül egyiket sem fogadja el s általánosságban csak azt állapítja meg,
hogy már Perényi Péter életében működött evangéliumi szellemű iskola
Patakon. Tehát továbbra is adhuc sub judice lis est.
A második fejezet jóval több a címben jelzettnél s az egész
könyvnek a legértékesebb része. Az iskola belső élete, szervezete,
didaxisa, pedagógiája, disciplinája bontakozik ki előttünk e fejezet ol
vasásakor sokkal tüzetesebben és alaposabban, mintahogy azt Szom
batidnál látjuk. Talán még jobban kidomboríthatta volna a szerző az
iskola aptonomikus, communis societas jellegét és szervezetét, de így
is érdekes és becses kultúrhistóriai adalékot nyújt a hazai református,
sőt nemzeti oktatásügyhöz. Abban azonban nem értek vele egyet, hogy
a pataki iskolának már a Melanchton-féle 1523-i rendtartás és a witten
bergi akadémia 1545-í törvényei alapján is lehettek az 1580-as éveket
megelőzőleg törvényei. Itt bővebben nem fejtegethetem, de tanulmá
nyaim alapján én arra a meggyőződésre jutottam, hogy a három magyarországi református főiskola (Debrecen, Patak, Pápa), az 1580-as évek
ben emelkedett magasabb rangú anyaintézetté s alkotta meg akadémiai
törvényeit, miknek azután a felsőbb tanulók kötelezőieg aláírták nevüket.
A mű harmadik fejezete a főiskola tanítómestereivel foglalkozik.
Ezt elnagyolt, szinte elsietett résznek találom. Talán az a körülmény
sürgette a szerzőt e fejezetnek sebtiben való összeállítására, hogy műve
a főiskola jubileumára megjelenhessék. Minden képpen sajnáljuk, hogy
tudását itt nem érvényesítette. Ha elfogadjuk is, amit mond, hogy t. í.
ma még a tanárok nem illeszthetők be a főiskola összefüggő, szerves
történetébe, de így külön is többet lehet és kell róluk írni a pusztán
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vázlatos felsorolásnál, mint ö teszi. Többet, eltekintve sajátos életkörül
ményeiktől, csak az iskolát érdeklő tanulmányaikra és képzettségükre
vonatkozóan is. Egyöntetű, következetes módszeres eljárást sem látok
a tanárok működésének rövid előadásánál. Egyik tanárnál felemlít olyat,
amit a másiknál elhagy, pl. a külföldi tanulmányozást, mely pedig az
általa használt forrásokban is (Szombatid, Franki, Isk. történeti Adattár)
feltalálható. Ha pedig Foerstemannt (Album Wíttenvergiense) és Mokos
Gy. íróink életéhez c. müvét áttekinti, szinte maradék nélkül följegyez
heti a tanárok egyetemi tanulmányait. Üjabb adatok nyomán hattal több
tanárt iktat be a sorozatba, mint amennyit már Szombatin felkutatott,
de a legelsőnek (1547) felvett ,,magistér Michael concionator de Patak",
akiben ő Siklósi Mihályt gyanítja, aligha sorolható a rektorok közé. A
magister itt nem tanítómestert, hanem egyetemi. tudományos fokozatot
jelent. De ez a Mártontól talált adat enéíkül is értékes, mert egy olyan
pataki papra mutat reá, áléit eddig nem ismertünk. Még csak annyit,
hogy Szikszai Fabricius keresztneve nem Balázs, hanem Vazul (Basilius =
Bazil, Vazul, Blasius = Balázs), ahogy azt Soltész a Sárospataki Füze
tekben helyesen fordította és ahogy maga Marton is említi egy helyen
(57. 1.). Sajnos Szikszait széltében-hosszában a meg nem felelő Balázs
néven emlegetik.
A mü IV., V., VI., VII. fejezetei röviden szólnak a seniorokról,
tanulókról (ezeknek felmaradt neveit is közli az okmánytárban), könyv
tárról és az iskola épületeiről. Fénynyomatban a főiskola két legrégibb
képe is látható a könyvben a kollégium angyalos címerének a képé
vel együtt.
Az okmánytárba nemcsak a ritka, vagy eddig nem ismert okmá
nyokat iktatta be a szerző, hanem mindazokat, amik neki a mű meg
írásához forrásokul szolgáltak. így e tár gazdag és a történethez viszo
nyítva aránytalanul nagyterjedelmű. A XXXII. okmány azonban 1669-ről
keltezve elnézésből került ide. A még ki nem adott okmányok közül
legérdekesebb a XXXV. számú: Series Seniorum és XXXVI. számú :
Catalogus Studiorum Illustris Scholae Sáros Patakinae ab anno 1615.
Ez a katalógus azért értékesebb, mint az ismert debreceni és pápai,
mert mig ezek legnagyobb részben puszta neveket tartalmaznak, addig
a pataki fontos jegyzeteket is, főként azt, hogy a tanuló hová ment
rectornak, vagy papnak. Ebből azt a földrajzi területet is láthatjuk,
amelyre hazánkban a főiskola hatása kiterjedt. Megállapíthatjuk, hogy
mindjárt az első időszakban belőle hordtak rectorokat nemcsak Nagymagyarország tiszáninneni egyházkerületének, hanem Bereg és Szatmár
megyének ekklézsiái, sőt még a távoli Gyöngyös és Ráckeve is.
Észrevételeim közül még csak azt említem meg, hogy nem Takáts
tisztázta — ahogy a szerző állítja — azt az időpontot, amikor a Dobó
család Patak birtokába jutott, hanem jóval előbb Illéssy János (Egyet.
Phil. Közlöny 1896). A mü külső kiállítása (betű, papír, nyomás) jó,
dícsérelreméltó, de sok benne a sajtóhiba s néhol befejezetlen monda
tok is vannak, melyek szintén a gyors munka jelei. Az időhöz nem
kötött s nyugodtabban megírható következő részekben bizonyára mind-
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az másként lesz, ami ez első részben kifogás alá esik! Bizalommal és
jó reménységgel várjuk a további köteteket.
S. Szabó József.
A sárospataki diákok jubileumi könyvkiadásai.
A főiskola 400 éves jubileumi ünnepe megmozdította az alma
mater növendékeinek szívét is. Ügy a gimnázium, mint a teológia ifjú
sága emlékezetessé akarva tenni a maga részéről is az évet, kiad
ványban vélte ezt legmaradandóbbnak elérni. A főgimnázium ifjúsága,
Illyés Endre szegedi leányainak példájára magairt egy
lapnyi köny
vet s Novák Sándor előszavával kibocsájtotta. Címe: Emlékezzünk
régiekről. S valóban régiekről való emlékezés lengi át az egyes prózai
és verses darabokat. (A 18 szerző közt egy leány is szerepel.)
A teológia ifjúsága Vajtkó diákjainak példáján felbuzdulva, a fő
iskolai kézirattárban levő legrégibb népmese-gyütemény rég kiadásra
váró szövegét tette közé 1789-ből. Nyolc mesét kap itt az olvasó, hű
másolatban, a legrégibb magyar nyelvű népmeséket, amelyeknek
eredetéről vita van ma is. Ezt a vitát eldönteni most már lesz
alkalom, mert a pataki teológusok áldozatkészségéből megjelent a
gyűjtemény.
Gulyás J.
Debreceni diákok, mint könyvkiadók.
Az a kő, melyet Vajthó László a magyar élet tavába dobott,
egyre szélesebb gyűrűket vet. Egyre több és több iskola növendék
serege jelentkezik az irodalom palaestráján és mi, nevelők, boldog
örömmel kiáltunk fel, hogy lesz gyümölcs a fán, melyen ilyen virágok
fakadnak. A debreceni ref. főgimnázium VIII. a) osztálya kiadta Édes
Gergely Eredeti oktató mesék c. munkáját. Igaz, nem az egészet, ha
nem kiválogatva közülök a legtalpraesettebbeket, mintegy 63 darabot:
saját költségén, saját munkájával, mint az Irodalmi Ritkaságok 8. füzetét,
jelentette meg e kiadásra mintegy 100 év óta váró munkát. A kiad
ványhoz előszót Bessenyei Lajos igazgató, bevezetést, a munkát irányító
Zsigmond Ferenc irt, míg Édes Gergely életét és műveit Asztalos Dezső
VIII. oszt, tanuló ismertette. A Függelékben Vajda Benő összeállította
a kimaradt mesék címeit. A kis, 75 oldalnyi könyv a vezetőknek és
a vezetetteknek egyaránt díszére válik.
Gulyás J.
Vitéz Veszprémy D ezső: Thaly Kálmán védelme a 10 kuruc
ballada hitelessége kérdésében. Thaly életrajzának függelékeként
jelent meg e 37 oldalas kis füzet. Vizsgálatra veszi a kérdés irodalmát
s arra a megállapításra jut, hogy a kérdéses 10 ballada nem hamisít
vány. Nagyon érdekes a Bállá Károly levele, amely a Pintér által ha
misnak mondott ,,Te vagy a legény" kezdetű kuruc dalról szól s mely
levelet szintén költöttnek tartottak. V. ö. Pintér Jenő M. irodalom
története. Tud, rendsz. 1931. III. 325 —6 1. Most előkerült.
Gulyás J.
Ecsedi István: A rézmetszés művészete a debreceni ref.
kollégiumban. A rézmetsző diákok. Debrecen, 1931.

PRO TESTÁN S TANÜGYI SZEMLE

397

Ecsedi István már egy derék dolgozatban foglalkozott a rézmetsző
diákokkal, a Kuraz Ferenc életrajzával kapcsolatban 1911. Most ezt, a
rézmetsző diákok egész működésének széles alapú, bár tömörrc fogott
rajzával egészíti ki nyolcvan lapos kis füzetében. Megfesti Debrecen s
a kollégium 18. sz. életének vázlatos képét is. Azután áttér a Kovács
György, Farkas István, Karacs Ferenc, Petki Ferenc működésére, majd
az első atlaszokat metsző diákokra (Erős Gábor, Pap József, Pethes
Dávid, Kiss Sámuel, Mikolai József, Kármán József, Halász István,
Oláh István, Vajai Imre). Ok készítik az első magyar természetrajzi
szemleképeket is; melyek rajzában Erőss János is közreműködött Erőss
Gábor mellett. Ezalatt Vajai Imre Gatterer Atlasz mellett a Csokonai
Anakreoui dalait is ékesítette Anakreon arcképével. Lumnitzer György
és Beregszászi Péter pedig Sárvári rajztanítási munkáját látják el met
szetekkel. Ennek a II. darabját már csak Beregszászi Péter díszítette.
Beregszászi Pál tanár is szép metszeteket csinált. A rézmetsző diákok
ezután nyomdászokká lesznek. Végül életük végéről s hatásukról szól
a szerző. A derék kis dolgozat szépen rajzolja meg a rézmetszés tör
ténetét. Nem végzünk felesleges munkát, ha felhívjuk szerző figyelmét a
Ráday-köny vtár Szemere-tárának I. pótkötetében az V. fogásra, amely Kar
dosnak egy érdekes metszetét tartalmazza a halotti beszédről.
Gulyás J.

Belföldi lapszemle.
Magyar Protestánsok Lapja V. évf. 2. sz. Rácz Lajos a sáros
pataki ref. főiskola nagy tanítványairól ír ennek négyszázéves jubileuma
alkalmából. Itt tudjuk meg, hogy a költők közül Gyöngyösi, Bessenyey,
Kazinczy, Csokonai, Fáy, Teleki László, a tragikus sorsú költő-politikus,
Erdélyi János, Tompa, Tóth Ede, Pósa bácsi, Móricz, Harsányi Zsolt
és Komáromi jártak itt, a politikusok közül Kossúth és a Szemerék,
hogy csak a legeslegnagyobbakat említsem meg a szép sorból.
Református Diákmozgalom VIII. évf. 2. sz. Ravasz Árpád fő
igazgató interjút ad a cikkírónak s kijelenti, hogy feltétlenül jobbnak
tartja a mai diákságot, mint a régit: ,.tisztább életű, józanabb“ ,,csak
kötelesség-érzet hiányzik még“ belőle. Igen hálátlan dolog, és vélemé
nyem szerint nem is igazságos a ilyen teljes szembeállítás. — Az új
tanterv hibáira is rámutat, főleg a VI. görög anyag sokaságára. Öröm
mel említi, hogy a diákságban szociális érzék fejlett az utóbbi nyo
masztó időkben. Erre magam is tudok példát iskolámból: mikor egy
szegény tízgyermekes munkáscsalád házát kirabolták, egyszeri felszólí
tásra olyan tömeg ruhát hoztak szegények, gazdagok egyaránt, hogy szinte
csodálatraméltó volt, s igazán remény töltötte el szívünket jövőnk iránt.
A szellemi túlterhelésben nagy bajt lát, míg a „numerus clausus“-t csak
mint kiválók kiválasztását helyeselné, de ez se vihető véleménye sze
rint keresztül. A riportszerü gondolatokban egy tapasztalt pedagógus
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megnyilatkozása érdekelhet minden tanítás — neveléssel foglalkozó
magyar embert.
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny LXV. évf.
1. sz. Petrich Béla: Az újabbkori irodalmi tanítása a német és fran
cia középiskolákban című cikkben igazában a német iskolákkal fog
lalkozik, s csak a végén ad kis mutatót a franciákról. Megtudjuk eb'
bői azt, hogy 1927-ben jelent meg a Richtlinien für die Lehrpläne
der höhern Schulen Preussens, mely útasítások igen szabad kezet ad
nak a tanári munkának. A budapesti Reichsdeutsche Schuléban (biro
dalmi németek iskolája) tapasztalta azonban azt, kogy az érettségi kér
dések zöme a 19. századra vonatkozik, s még Goethe és Schiller is
alig szerepelnek bennük. Megemlíti, hogy egy éve élénk vita folyik
Németországban arról, hogy érdekelheti-e a klasszikus irodalom a mai
fiatalságot. Jellemző, hogy erről vita lehet! Schönbrunn Walter az Er
ziehungban azt vallja, hogy nem érdekli; de a lipcsei Horff szerint fel
kell vennünk a harcot, a modern ifjúság művelődésellenes barbárságá
val szemben. Kritika az ifjúság s mindenki joga, de az éretteknek kell
védeniük az igazi értékeket: s ha még oly nehéz is, olvastatnunk kell
a klasszikus remekeket. Ezután közli Petrich hét német értesítő alap
ján (tehát elég kis forrást vesz!) a tárgyalt olvasmányokat, s a franci
ákról is ugyanígy tájékoztat a Journal Officiel 1925. évi VI. 5. számá
ban megjelent tanterv alapján. A cikk érdekes gondolatokat tartalmaz
és gondolkoztak de egyúttal örömmel tölt el, hogy nálunk az ifjúság
„barbársága“ még nem következett el, mert ilyen kérdés nem me
rült fel.
Magyar Középiskola a katolikus tanárság lapja, XXIV, évf. 7—
8. száma ismét sok értékes cikket tartalmaz. Kisparti János: A piaris
ták pedagógiája címen megírja, hogy a magyar piaristák már a 18.
század közepétől kizárólag a középiskola munkaterén működtek. Egyéni
jellegűvé lesznek iskoláik: valláserkölcsí koncentráció; gyakorlatiasságra
törekvés; nem válogató szigorral párosult szeretet; egész tanuló neve
lése, amit szívnemességre képzés és az elme csiszolása révén érnek
el. Olyan szép elvek, melyekre minden iskolának törekednie kell, s a
valláserkölcsi gondolat a mi protestáns intézeteinkre is jellemző. —
Gáspár Gyula a tanulók délutáni munkájáról elmélkedik. Adatokból
szűri le, hogy VII—Vili. osztályos tanítványa átlagban napi 150 percet
szentel tanulásra; s hogy itt a magyarra jut 46, németre 44, míg a
számtanra 39 perc ; ez is mutatja, milyen fontos a tanári egyéniség,
mely munkájával megkönnyíti a készülést, vagy súlyossá teszi ennek
munkáját. ,,A tanítás módszertanából“ rovatban Fallenbiichl Ferenc, az
ismert katolikus tankönyvíró arról ír, milyen Faust-szemelvények va
lók iskolai tárgyalásra. Mivel a tiszta légkört kívánja az iskolába be
levinni az élet fertőzött levegője helyett, veszi a mennyei előjátékot
és a drámai költemény első részeit, melyek a nemes törekvés üdvö-

PRO TESTÁN S TANÜ G YI SZEMLE

399

zölésére mutatnak. — A külföldi szemle adatai közül jellemző, hogy
a legyőzött Németországban elözönlik a tanári pályát, mint minálunk
is, míg a győztes Franciaországban nagy a tanárhiány, aminek oka a
cikkíró szerint az, hogy kevés a tanári fizetés. T. i. 16.000 frank a kezdő
tanár illetménye, ez pedig háromezer pengőnek felel meg, a mi kezdő
tanáraink 2400 P fizetésével szemben.
Országos Polgáriiskolai Tanáregyesület Közlönye XXXVI. évf.
1. sz. Csapó István: Történettanítás költemények segítségévei — he
lyes gondolatot elevenít meg, melyet azonban már nem egy tankönyv
iró végre is hajtott. Pl, igen szépen vitte ezt végbe S'^igethy Lajos a
— sajnos — kifogyott és újra ki nem adott tankönyveiben. Példákat is
ad a cikkíró, melyeket természetesen minden tanár kiegészíthet és ki
is kell, hogy egészítsen, hogy mély hatást gyakoroljon tanítványaira. —
Víg József a német nyelvtanítás revíziójához szól hozzá, s Lomoschitz
Károly ismertetett módszerével foglalkozik, elismeréssel emlékezvén
meg arról az eredményről, melyet nevezett tanítványainál a mellék ne
vek ragozása és a viszonyszók alkalmazásában tapasztalt. E módszertől
várja a szükséges nyelvtanítás renaissanceját, mely most háttérbe szó
rul. — Koller István rendkívül elismerő hangon ismerteti a budapesti
evang. leánykollégium tanárainak a középiskolai tárgyak egymásra vo
natkoztatásáról szóló módszeres értekezéséit, ajánlva e könyvet a
polgáriiskola tanárainak is elolvasásra.
A Néptanítók Lapja 64. évf. 18. sz. Köveskuti Jenő: Gondola
tok az iskolai év kezdetén minden rendű tanárt és tanítót érdeklő gon
dolatokat tartalmaz.
Kisdednevelés LVI. évf. 10. sz. Minden pedagógus leikébe vés
heti Imre Sándornak, a magyar pedagógia egyik legnagyobb reformá
tus értékének gondolatát, hogy küzdeni kell a kishitűség és önzés el
len. A kisdedóvónők pécsi gyűlésén elhangzott előadás megszí vlelésreméltón fejti ki, hogy a napi politika távol kell, hogy álljon minden ne
velőtől; de a mai élet kishitűsége ellen, mely az utóbbi idők többszöri
pánikját szülte és az önzés ellen, mely ugyanilyen veszélyt rejtett ma
gában, harcolnia kell minden óvónőnek, tanítónak és tanárnak egyaránt,
ha meg akarja tartani szegény hazánkat a jövő nemzedék számára.
A jövő útjain VI. évf. 2. sz. Róbert Zündorf (különös, hogy ma
gyar nyelvű lapban a keresztnév áll elől). Az új tanterem címen ké
pekkel ír ennek berendezéséről. A régi terem szerinte rideg hangulatú,
nincs benne öröm, az új berendezés növeli a munkakedvet és így az
iskolában újra megjelenik az öröm és jókev. Az új tanteremben a
padok félkörben állanak, így középen üres tér képződik, hol munka
asztal állhat, hol játszani lehet, hová térképvázlatokat is lerajzolhat a
tanár. Az első padokon virágdísz, falakon gyermekrajzok, szemléltető
képek, az osztálykönyvtár nem bezárt szekrényben, hanem nyitott pol
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cokon (sok idő lehet itt takarításra!), ablak, lámpadísz, osztály cimer stb.
Ez mind igen szép, csak nem szabad úgy feltüntetni, hogy mindez a
padok máskép való állításával született meg. A mostani padihelyezés
mellett is sok megvalósítható ebből: különösen lányiskolában meg is
van sok helyt a csinosságra törekvés: virágdísz, képek, tanulómunkák
kitevése stb, A tanári asztal pedig a régi teremben sem olyan félel
metes, mint azt a cikkíró mondja, hiszen a modern tanár lemegy a ta
nulók közé, ha ezt a tanítás úgy kívánja, lemegy, nem marad fenn a
katedrán félelmetes bíróként, mint a rémnek lefestett tanárt szokták
jellemezni, ki noteszából feleltet és nyúzza a tanítványait. Sok jó gon
dolat, de túlzás is, mint minden újítónál — Hacker Boriska a korre
petálás lélektanát adja, s így igen fontos kérdést érint. Megállapítja,
hogy a helyes foglalkozás feladata az, hogy önmagát feleslegessé tegye,
a gyermeket a közös iskolai munka elvégzésébe belezökkentse. Te
hát nem csak a lecke elvégeztetése ennek kötelessége, hanem a bajkikutatása és megszüntetése, — Csorba Tibor (odaírja, hogy „tanár")
arra buzdít, hogy tanuljunk egymás munkájából, tehát ne titkoljuk el
egymás elől a tanítás tapasztalatait, inkább közöljük tanításunk érde
kességeit, különösen a fogalmazástanításnál és beszéd és értelemgya
korlatoknál soha sem eleget tapasztalni. Erre törekszik Móhr Győző
nem rég ísmeretett Fogalmazástana, melyben a szerző hosszú tanári
tapasztalait közli fiatalabb kollégáival. Erre fontosak a több iskolában
most is folyó u. n. nyilvános órák, vagy helytelenül míntatanítások rend
szere, melyből — ha tényleg a rendes órát mutatja a szaktanár —
igen sok tanúlság vonható le. Ezt még Mágocsy-Dietz Sándor iskola
felügyelő és Rátz László igazgató idejében valósította meg a budapesti
evang. gimnázium s most is folytatja a budapesti leánykollégiummal
együtt.
Panonhalmi Szemle VI évf. 3. sz. Szalay Jeromos: A francia
katolikus iskolák 100 éves jubileumáról emlékezik meg. 1831-ben má
jus 9-én nyitotta meg Montalembert, Lacordaire, de Coux az elsőket
s ma elemibe 700.000, középiskolába 200.000, katolikus egyetemre
8—9000 tanuló jár. A paptanároknak nem kell állami egyetemi diploma,
mert ezt jelenti a francia tanszabadság. Az iskolák fenntartása, mint a
mi protestáns iskoláinknál is, tandíjakból és az intézet egyéb jövedel
meiből történik. És mégis töri magát a nagy tömeg a felekezeti isko
lákba, így az állam fényes épületei sokszor üresek, míg a szegényes
katolikus iskolák tömve vannak tanulókkal. Csak az érettséginél van
állami ellenőrzés, itt a katolikus tanárok nem is tagjai a bizottságnak,
mely idegen állami tanárokból és egyetemi tanárokból áll. Szép tansza
badság! Most nagyok az anyagi gondok, melyek ott is maguk után
vonják az állami beavatkozást. De megállapítja a cikkíró, hogy egyenlő
erőviszonyok mellett a felekezeti iskolák versenyképesek lennének. Sárközy Pál a hat magyar bencés középiskola múlt évét ismerteti az ér
tesítők alapján.
Krónikás,
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Megj egyzések.
Meéie£yz®s egy cikkre. Az Evang. Népiskola október havi száma 266. lap
ján „A bányaikerűlel tanítóegyesület által kiírt pályázaton első dijat nyert munka,,
olvasható Kühn Jánostól minden cím nélkül. Ebben olvashatók e sorok: „Amikor
a középiskolai tanár napi három óráját leadva, kilép a tanteremből, szabad. Elő
készíti a másnapi teendőit, kijavítja a tanulók dolgozatát, azután művelheti önma.
gát, (Mind ez szabadság?! Szerk.) vagy családjának, esetleg szórakozásainak élhet..A tanító, a „nemzet napszámosa“ már csak azért is, mert napi öl órai tanításán
kívül „ismétlőt“ tart, leventéket oktat, könyvel, jegyzőkönyveket ír. a lelkészi irodá
ban segít, legényegyletet vezet, énekkart szervez, tűzoltókat oktat, orgonái, temet,
gazdálkodik, ismeretterjesztő előadásokat tart s mindezeken felül gyötrik az anyagi
gondok“. — Sajnáljuk, hogy ilyen külömbséget keres valaki tanító cs tanár közt
s ezt hivatalos tanítóegyesület elismeri; kór keresni a válaszfalat, mely nem !s áll
így fenn. Hát csak a tanító könyvel (valószínűleg osztályfői munkát ért ezen) ír
jegyzőkönyvet, szervez énekkari, tart ismeretterjesztő előadásokat?! A tanár ugyan
ezt teszi, s ha nem oktat leventéket — pénzért, vezet ifjúsági egyesületeket — in
gyen, kirándul stb. S hol van a tanárnak pénze szórakozásra, kultúrigényekre? Hi
szen mi fővárosiak évekig nem jutunk színházba. Hogy mi nem gazdálkodunk:
bár tehetnök! — Mindezt nem a tanítóság nehéz helyzetének el nem ismerése mon
datja velünk, tanárokkal, hanem az, hogy a cikk igazsága csak nagyobb lenne, ha
nem állítaná oda a nyomorgó tanárokat irígylésreméltóknak. Egységben az erő! Vall
juk be, hogy e g y fo rm á n szenvedünk.
K rónikás.

Egyházi és iskolai hírek
nyug. tanár, életének 74. évében, október 1-én meghalt
Jelentős irodalmi tevékenységet fejtett ki. Egyháztörténelmi
cikkei a Prot. Egyházi és Iskolai lapokban, a Prot. Szemlében és az Irodalomtörté
neti közlemények közt jelentek meg. Önálló művei is vannak. „A hercegszőllősi
kánonok" kiadását szintén ő gondozta 1901-ben. Szolgáljon munkás élete köve
tendő példát!
Mokos Gyula

ref. lelkész, a gyönki ref. reálgimnázium egykori igazga
tója, életének 80., nyugalombavonulásának 26. évében,
Pakson, 1931. október 9-én hunyt el szép csendesen az Urban. A mai nemzedék
már alig ismerte, legfeljebb ha hírből. 31 évig tanárkodott és 13 esztendőn ót volt a
kisgyönki gimnáziumnak érdemes igazgatója. Szentes János a régi magyar reformá
tus puritán paptanárok klasszikus példaképének tekinthető. Külső megjelenése, vi
seleté, oktató, nevelő módszere, kötelességérzete, szorgalma, munkabírása, lelki
ismeretessége mind a kálvinista puritán jellemre vall. Kivált a latin nyelv tanítás
nak volt mestere; ebben vitte legtöbbre tanítványait; bár kissé római őse „Orbilius
plagosus“ elveinek hódolt, „könnyű kezű“ volt, amit a mai, legmodernebb pedagó
gusok bizonyára fejcsóvólóssal hallanak, még ha kitűnő eredmény szolgál is ment
ségéül. Puritánsága fogalmához az is hozzátartozott, hogy napidíjat, semminéven
nevezendő szolgálatért és címen el nem fogadott. Amit egyszer munkának hívtak és ő
elvégezte, az mind benne volt, szerinte a rendes fizetésben s külön jutalom nem jár érte...
Szentes János
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A kunszentm íklósí ref. Baksay Sándor reálgimnázium f. évi október hó
25-én avatta fel fényes és benőséges ünnepély keretében a reálgimnázium új épü
letét. Eljöttek ez alkalomra az egyházi és világi vezető emberek, akik az egyete
mes konventet, a kormányt, a különböző politikai hatóságokat, tanáregyesületeket,
testvérintézeteket képviselték. Az egész ünnepély elejétől végig a legsimábban, za
vartalan menetben folyt le, ami a rendezőség kiváló gondosságát dicséri, Ez azon
ban inkább külsőleges érdem. Ellenben belső értéke, elnemmuló építő hatása nyi
latkozott meg úgy a templomban tartott istentiszteleten, mint az új tornateremben
lefolyt avató ünnepségen, mert az itt elhangzott beszédek, melyek tettekkel dicse
kedhető múltat zártak le és Ígéretekkel gazdag jövendőről vetítettek fel bizonységos
reménységeket, nem voltak és nem lehetnek a pillanattal elenyésző díszszónoklatok,
hanem magvető tanítások. Nekünk, református tanároknak, pedig különös örömünkre
szolgálhat az a tény, hogy a szegénység és koldússág mostoha korában egyik re
formátus középiskola palotás hajlékot kapott. Ebben Isten gondviselő kegyelmének
jókedvét kell látnunk, amely a református Siont még a legnehezebb időkben sem
hagyja el. Mi a magunk részéről is áldást és békességet kívánunk az új hajlékhoz
és abban folyó hitbeli és nemzeti munkához!
Az aszódi Petőfi- reálgimn. új otthonának ünnepélyes felavatása október

11-én történt meg, melyen az evangélikus egyházi és iskolai élet vezetőségéből igen
sokan vettek részt. Az iskolát ezelőtt öt éve vette át a bányai egyházkerület az
aszódi egyháztól. Azóta a kerület püspökének: Dr. Raffay Sándornak mindenek
feletti gondja és gondolatja volt az, hogy méltó otthont adjon annak az iskolának,
melyben egykor három évig tanult Petőfi Sándor. E nehéz időkbeli nagy munkáját
a püspök úrnak sikerrel áldotta meg az Úr. Valóban nagy és igaz az aszódi diá
kok öröme, kik hálás szívvel örvendeznek új alma méterüknek. Adja a magyarok
Istene, hogy az ünnepélyes felavatáson elhangzott jó kívánságok valóra válva a Galga
völgyén át is építsék azt az utat, mely hazánk feltámadásához vezet. — A szép
új épületet Schulek János művészi tervei alapján gróf Széchényi Gyula és RuttkayMiklián Ödön építész vállalata.
Sántha Károly-nak, a nemrég elhunyt költőpapnak méltó síremléket állítot
tak tisztelői a budapesti farkasréti temetőben. De hirdetik emlékét és fenntartják
nevét nagyszámban költött énekei, mert számszerint 179-et alkotott, melyeket állan
dóan énekelnek az evéngélikus templomokban.
Gömöry János eperjesi ev. kollégium i főgimnáziumi igazgató nyugalombavonulása és bucsuzása. Az elrabolt Felvidék magyarsága meleg ünnepség kere

tében búcsúztatta el a tőlük távozó Gömöry Jánost volt főgimnáziúmi igazgatót, ki
nek igazgatói minőségben kifejtett tevékeny munkássága a Felvidék magyarságának
és az egész magyar protestáns társadalomnak megbecsülhetetlen értéket jelentett.
Gömöry János 1902-ben került a kollégiumi főgimnázium élére, mint igazgató
és épen erre az időre esnek a főgimnázium életének legeseményteljesebb napjai.
Ekkor épült fel a főgimnázium új palotája, a pompás tornaterem és Gömöry János
céltudatos törekvése, fáradhatatlan munkássága a főgimnáziumot a Felvjdék egyik
legtekintélyesebb intézményévé fejlesztette.
Gömöry János volt a főgimnázium utolsó magyar igazgatója, aki csak akkor
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hagyta el igazgatói székét, mikor a fokozatos eltótosítással a legutolsó magyar tan
nyelvű osztály is letette az érettségit.
Most eltávozott a Felvidékről a magyar szó és a protestáns öntudat ezen
kiváló munkása és őt a Felvidék társadalma ez alkalomból meleg ünnepséggel
búcsúztatta egy 140 terítékes bucsuvacsora keretében, az eperjesi Fekete Sas szál
lóban. Ekkor nyújtották át neki azt az ezüst babér-ágat, melynek 198 levelére egyegy tisztelőjének a neve volt bevésve. Üdvözölték őt ez alkalomból: Sebesi Ernő
dr. író, a volt tanítványok nevében, Bujanovics Gyula volt főispán, a társadalom
Flórián Károly dr. volt jogakadémiai tanár, a kartársak nevében, valamint Fábry
Viktor és Austerlitz Gyula. Az ünnepelt Gömöry János meghatottan, keresetlen sza
vakkal köszönte meg az ünneplése során feléje áradó szeretetet.
Baltazár Dezső alapítvány. Az alsószabolcs-hajduvidéki egyházmegye e
napokban tartotta közgyűlését, amelyen Szomjas Gusztáv egyház m. gondnok, nyug,
főispán meleg szeretettel emlékezett meg dr. Baltazár Dezsőről, 20 éves püspöki
jubileuma alkalmával. A lelkes beszéd utón az egyházmegyei gyűlés kimondta,
hogy az egyházmegye, a Kólvineum javára Baltazár-alapítványt létesít.
Harminc kollégista leányt részesítettek konferenciai segélyben a budapesti
leánykollégiumok az évvégi kollégiumi vásár bevételéből, összesen 250 pengővel.
Csak napok kérdése, hogy a Práter-utcai leánygimnázium SDG. kollégiumá
nak megalakulásáról pontos hírt adhassunk. Árokházy Béla vallástanár nagy szere
tettel végzi az alapító munkálatot lelkes növendékei közt.
Megalakult az Andrássy-úti Mária Terézia leánygimnáziumban, Burián László
vallóstanár TT elnök vezetése alatt, a „Gróf Tisza Istvánné“ leánykollégium.
Farkas Kálmán, a kecskeméti ref. gimnázium közszeretetben álló vallás
tanára, 30 évi hű szolgálat utón most vonult nyugalomba. Gimnáziumi működésén
kívül nagyjelentőségű volt az oltani Prot. Egyesületben kifejtett munkássága; maga
ez az Egyesület is az ő alkotása s létre hozta vele a szép és jó iránt áldozatos
érdeklődéssel viseltető kecskeméti prot. társadalom egységét és munkaszervezetét.
Hálával gondol rá közeli és távoli tanítványainak nagy serege. Megüresedett állá
sára ideiglenes helyettes gyanánt Burián László s. lelkészt, oki. vallástanárt
választották meg.
Dr. Mohr Győző fogalmazástanát szerezze be minden iskola, tanár és nö
vendék! Pintér Jenő tankerületi kir. főigazgató, nagy irodalomtudósunk, akadémikus,
a Petőfi- és KisfaludyTársaság tagja, így nyilatkozott Mohr Győző Fogalmazás
tanáról : .......oly sok új, értékes anyag van ebben a kötetben felhalmozva, hogy
ennek a Fogalmazástannak meg kell jelennie. Legyen tanárnak és növendékének
valami kézzelfogható támasztékja ebben a rendkívül fontos tananyagban. Eddig
nincs semmiféle ilynemű útmutatónk, amihez a kezdő tanár tanácsért nyúlhatna!"
— A nm. Vallás és Közokt. min. OUT. arra méltatta ezt a F ogalm azástant, hogy
28/1931. sz. r. az ifjúsági könyvtárak VI—VII. csoportjának beszerzésre engedélyezte.
Tapasztalat szerint, alsóbb osztályosok is sikerrel használják.
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A Protestáns Irodalmi Társaság Zwingli-emlékünnepe. A Prot. Írod. Tár
saság hittudományi szakosztálya, a Ráday-utcai ref. teológián a svájci reformátor
halálának négyszézados évfordulóján, Zwingli-emlékünnepet rendezett. P röhle K á ro ly
a soproni ev. hittudományi kar tanéra mondott megnyitót. R évész Im re, a debreceni
egyetem hittudományi karának tanára „Zwingli arcáról“ olvasott fel tanulmányt. S.
S za b ó J ó zsef, a debreceni ref. gmnázium ny. igazgatója, c. kir. főigazgató, Zwingli
és a magyar reformáció kapcsolatáról szólt. A n ta l G éza dunántúli ref. püspök, a
Társaság gyöngélkedő elnöke, Ravasz László püspök helyett köszönte meg az
előadásokat.
A Evangélikus T anáregyesület pénztárába 1931. máj. 31-től nov. 5-ig a
következő összegek érkeztek:
Tanulók utáni já ru lé k o k a z 1929 —30. ta n évre: Kőszegi leányliceum 68’—, az
1930 —31. tanévre: Békéscsabai reálgimnázium pótlólag 26'—, Bonyhádi reálgimné130'—, az 1931—32. tanévre: Békéscsabai gimnázium 180'—, Budapesti ev. leánykollégium 160'—, Nyíregyházi leánygimnázium 104'—, Soproni tanítóképző 54'80
pengő.
D r. L o so n c zi Z . pénztáros.
Az Orsz. Ref. Tanáregyesület pénztárába 1931. szept. 1-től nov. 6-ig
befolyt díjak :
I. Tagsági dijakból: Békés 13 tag 100'—, Kecskemét tnők. 8 tag 32'—, Gyönk
6 tag 24'—, Kiskunhalas 15 tag 60'—, Bernáth Lajos 4'—, Pataky Dezső 4'—, Kecs
kemét jogakad. 5 tag 20'—, Borzsák József 4 —, Csurgó 14 tag 56'—, Búza László
4'—, Berettyóújfalu pdg. 6 tag 24'—, Németh József 2 '—, Nagykőrös pdg. 12'—,
Hmvésárhely 11 tag 44'—, Karácsony S, 4'—, Hajdúnánás 14 tag 5 6 '- , Nagykőrös
g. 18 tag 72'—, Kaszap Gyula 4' —, Bp. theol. 6 tag 24'—, Hosszú Lajos 4'—, Hodossy Béla 4'—, Sárospatak tkpző. 6 tag 24'—, Erdélyi Lajos 4'—. Debrecen leányg.
18 tag 72'—, Nagykőrös tkpző. 8 tag hátraléka 32'—, Zayzon Ferenc 4'—, Kecske
mét rg. 14 tag 56'—, Debr. tnőkpző 12 tag 48 —, Sárospatak gimn. 17 tag 68'—,
Debr. gimn. 18 tag 72'—.
II. TGyNA ra: Debr. leénypolg. 81716, Kiskunhalas 553'28 t 19'86, Hódmező
vásárhely 672'— ’ 672, Nagykőrös pd. 203 —, Debr. g. 95872, Makó pdg. 24P92,
Debr. leénypolg. 78'80, Nagykőrös g. 624 96, Hajdúnánás 515'20, Bp. Baár Madas
56'—, Dabrecen leányg. 1322 50, Debr. tkpző. 8 tag 432'34, Debr. fiupolg. 593'60,
Békés 544'32, Csúrgó 492'80.
III. Prot. Tanügyi Szemlére: Kiskunhalas 40'—, Debrecen g. 212'—, Kecske
mét rg, 25' —, Debrecen polg. leány 20776, Nagykörös g. 80'—, Hajdúnánás 115'—,
Debr. leányg. 295'20, Debr. tkpző, 96'50, Csurgó 80'—.
Debrecen, 1931. nov. 6.
J a k u c s István az ORTE pénztárnoka.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. Lapunk korlátolt terjedelme miatt könyvismertetést csak olyan
művekről adhatunk, amiket szerkesztőségünknek megküldöttek és pedagógiai szem
pontból kiemelkedően fontos az ismertetésük. Ezért nem közölhetünk több beérkezett
könyvismertetést. Ha nagyobb, komoly munka bírálatáról van szó, ajánlatos azt a
szerkesztőséggel pár sorban előzetesen megtárgyalni.

Erdélyi könyvek állandóan raktáron a „Studium“
könyvesboltban Budapest, IV., Múzeum-kőrút 21.
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A szerkesztő bizottság tagjai:
Ref. részről: S. Szabó József, Ravasz Árpád, dr. vitéz Bessenyei Lajos.
Ev. r é s z r ő l :-------— —, dr. Mohr Győző, dr. Szigethy Lajos.
M egjelenik évenként 10 füzetben.
E lőfizetési 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.
K éziratok a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, Dóczi-intézet), vagy a társ
szerkesztőhöz (Budapest, IV., kér., Deák-tér 4. szám) küldendők;
könyvek és cserepéldányok a felelős szerkesztő címére.
K ia dóh ivatal: 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 .
Anyagi gondok. Vitéz dr. Bessenyei Lajos — — — — —
A középiskolai filozófiai oktatás elveihez. Tankó Béla
—
A filozófia a középiskolában. Dr. Ve kérdi Béla — — —
Luther és a vallásos nevelés. Dr. Szlávik Mátyás — — —
Egy vallásóra a predestinációról. Szele Miklós
— — —
A valláspedagógia és a modern teológia. Dr. H. Gaudy László
A vallásoktatás egyházi feladatai. Tóth Dezső
— — —
A természeti vallások közös sajátságai. Török Tibor — —
A filozófia tanítása — egy óra tükrében. Dr. Törös László
A fogalmazástanítás kérdéséhez. Péter Zoltán
— — —

409
412
412
417
418
425
430
432
435
441

Hazai és külföldi irodalom.
Dr. Papp Ferenc: Az osztrák népoktatás. 448. — Teológiai tanul
mányok. 451. — N. Bartha Károly d r .: Magyar néphagyományok.
453. — Dr. Kovács I, István: Magyar reformátusok a nagyvilágban. 453.

Megjegyzések.
Ellentétes rendelkezés az állami s ref. gimnáziumok Rendtartásában. 454.

Egyházi és iskolai hírek.
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Anyagi gondok.
Jókai a „Névtelen vár“ c. regényében elmond egy nagyon húmoros jelenetet. A világtól teljesen elzárkózott Vável Lajos gróf egy éjjel
hirtelen megbetegszik és ekkor a kastélybeliek végső szorultságukban
orvosért mennek. A falu orvosa, dr. Tromfszky, azonban gyalogszerrel
az esős időben nem hajlandó elmenni, mert „rheumatismus acutus“-a
van, úgyhogy végül a beteg gróf inasa a nyakába veszi a doktort és
úgy szállítja be a titokzatos várba. De a beteg magához tér és mikor
megismeri a doktort, egy idegent a féltve őrzött helyiségekben, féktelen
dühre gerjed és életveszélyes fenyegetésbe kezd. Erre a megrémült
doktor — idézem a költőt — : „ott hagyott érvágót, elixírt, flastromot;
négy lépcsőt ugrott lefelé, úgy elfelejtette az ischiast a tomporában, s
azzal ki a nyitott ajtón a szakadó záporba, nem kellett neki se üvegeshintó, se emberi dromedár; de még lámpásra, esernyőre se gondolt,
hanem amerre egyenes volt az út, vágtatott a legszebb sáron keresztül,.. . “
Ez a tréfás jelenet önkéntelenül is kínálkozott toliam alá, mikor
most leültem és egy kissé elgondolkoztam: mi módon tegyek eleget
Szerkesztő Barátom felhívásának, hogy írjak valamit a magyar tanár
ság anyagi helyzetéről és gondjairól. A magyar középiskolai tanárság
most ugyanis egy ilyen száguldó, rohanó dr. Tromfszky. Évtizedes
bajai voltak és vannak neki: a fizetésben való aránytalan lemaradás
a többi tisztviselői ágazatokhoz viszonyítva, a korpótlékok megszünte
tése, a seniumos-rendszer sérelmei, a helyettes tanárok siralmas hely
zete, stb., valóságos „rheumatismus acutus“ ez. Ügy szenvedtük e
nyavalya szaggató fájdalmait régóta, azon véleményben és feltevésben,
hogy mi nem is vagyunk tulajdonképpen százszázalékig munkaképesek,
hanem többé-kevésbbé rokkantak, akiket előbb ki kell kúrálni és akkor
újra egészen dologbírók leszünk. De íme, egyszerre felénk mered a
fizetésleszállítás réme, majd a heti óraszám emelésének és a negyven
éves szolgálati időnek a kisértete s mi elfelejtkezve a régi sérelmeinkről,
kénytelenek vagyunk az újabb és fenyegetőbb veszedelmek ellen har
colni. Valóban, ha szoktam volna efféléket elkövetni, hát bizony most
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írhatnék a magyar középiskolai tanárság e helyzetéről tragikomédiát.
Mert lehet ezen nevetni is, de könnyhullató szemekkel, amúgy magya
rosan : sírvavigadni
Tudom, hogy a laikus közvélemény könnyen azt fogja mondani •
a tanárok megint panaszkodnak; pedig először is, mondja a közvéle
mény, ha más tisztviselői ágazattól levontak a fizetésből 10—12 °lo-ot,
akkor egészen természetes, ha a tanároknál is megteszik ' ugyanazt :
másodszor, ha hetenként 4 órával többet dolgoznak a tanárok a mainál,
abba csak nem fognak belehalni és ha más közalkalmazott kibírja ja
negyvenévi szolgálatot, akkor miért ne bírná ki egy tanár ?
Kedves Közvélemény, származtál légyen bár magas vagy alacsony
helyről, szörnyen tévedsz. A tanárok fizetését bizony legalább az alsóbb
kategóriákban megkímélhették volna a csökkentéstől, hiszen a tanárok
fizetése az elmúlt másfél évtized alatt jelentékenyen elmaradt a többi,
hasonló képzettségű tisztviselői-ágazatok fizetése mögött. A világháború
előtt mindig azt követeltük és nagyjában el is értük, hogy az elsőfolyamodású bírákkal, tehát a törvényszéki bírókkal legyen egyenlő
fizetésünk. S hol vagyunk ma ettől? Ma általánosságban a közép
iskolai tanár 35 évi szolgálat után majdnem ott végzi, ahol az újonnan
kinevezett járásbíró kezdi. Vagy más példák: a debreceni ref. gimn.
igazgatója ugyanannyi fizetést kap, mintha tanár maradt volna, tehát
egy 17 osztályos 900 növendékű intézetet ingyen vezet, holott ugyan
akkor több vidéki mezőváros járásbirósági elnökének méltóságas címe
és legalább másfélszer annyi fizetése van; a pápai ref. gimn. igazga
tója pedig éppen kevesebbet kap díszes állásában, mert maradt a VII.
1-ben, holott mint tanár előlépett volna már a VI. 3-ba; a debreceni
ref. gimn.-ban a 8 helyettes tanár közül egyik, 7 év óta szolgál okle
véllel s még csak távoli reménye sem lehet egyelőre arra, hogy rendes
tanár legyen belőle, stb. Tehát kedves Közvélemény, a kinevezés, az
előléptetés, a megbecsülés, mondjuk íg y : az adás mértéke nálunk kisebb,
mint más szerencsésebb csoportjainál a tisztviselőknek, ebből pedig
csak néminemű igazságossággal és logikával is az következett volna,
hogy az elvétel mértéke is kisebb legyen, mint másutt. Pl. a helyettes
tanároktól nem lett volna szabad levonni semmit. A z előbb említett
helyettes tanár, akinek felesége és 2 kis gyermeke van, a levonás előtt
havonként 134 pengőt kapott fizetésben, de most csak 120 pengőt
k a p : kérdem, annyira koldus a magyar állam, hogy erre a havi
13 pengőre is rá van szorulva? Még ha 1000 helyettes tanár
van is összesen nálunk, még akkor is az a 13.000 pengő megszerez
hető máshonnan, nem a lyukas zsebekből: tessék csak az álláshalmo
zásokat megszüntetni és a havi fizetéseket (mindenféle járulékot, pót
lékot, napidíjat, jelenléti jegyet, kiszállási költséget, stb. stb. beleértve)
maximálni, pl. úgy, hogy ebben az ínséges világban semmiféle köz
vagy magánalkalmazott ne kaphasson többet, mint a miniszterelnök.
Állítom, hogy ezzel a két intézkedéssel feleslegessé válnék az, hogy
nyomorgó emberektől és családoktól vegyünk el néhány pengőket
ugyanakkor, mikor másoknál felesleges ezreket hagyunk meg.
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Ami pedig a heti huszonkét órát és negyvenévi szolgálatot jelenti,
ott is alapvető hibában leledzik a közvélemény, mert az emberi foglal
kozásoknak teljesen azonos és egyenlő értékét, minőségét veszi követ
keztetése kiinduló tételéül. Már pedig az uniformizálás még külsőleg,
még az anyagiak terén is lehetetlen vállalkozás, hát még a lelki világ
ban, a szellemi munkánál? Mint a szörnyűségnek és kegyetlenségnek
tipikus példáját szoktuk a görög mythologiából Prokrustes ágyát fel
emlegetni: egyetlen ágyba pontosan bele kellett illeszkedni mindenki
testének, mert különben a rövidebbet erőszakosan addig nyújtotta,
amíg a kívánt méretet meg nem ütötte, a hosszabból pedig a túlérő részt
egyszerűen levágta. Mekkora barbarismus!, kiáltjuk borzadva s ugyan
akkor nem vesszük észre, hogy az elképzelhetetlenül finom idegrend
szereket ilyen prokrustesi ágyba mégis hajlandók vagyunk belekény
szeríteni.
A tanítás elsörenden idegfoglalkoztatás. Nem állítjuk ezzel egy
pillanatig sem, hogy más szellemi munka talán a gyomor, vagy a vég
tagok, vagy egyéb szervezeti rész dolga. De a tanítómester, aki tényleg
átad, megtanít másoknak ismereteket, és nem pusztán csak magyaráz,
szónokol, előad, nem egy egyedre összpontosítja a maga figyelmét,
hanem szét kell osztani azt 20, 30, sőt itt, minálunk, a debreceni re
formátus gimnáziumban, legtöbbször 60, 70 individuumra. Az orvos
egyszerre egy beteget diagnosztizál, vagy kezel, a bíró egy vádlottat
vagy tanút hallgat ki, a mérnök egy házat vagy hidat tervez és így
tovább, A lélek erőinek ez a szétszórása, egyidejű szertesugárzása, az
idegrendszer ilyen túlcsigázott megfeszítése és igénybevétele, készségei
nek ekkora tékozlása és pocsékolása az iskolai tantermek kathedráinak
„sui generis“ tulajdonsága, amit némi tárgyilagossággal és parányi
„sine ira et studio“-hajlandósággal bárki beláthat. Ebből pedig józan
ész szerint az következik, hogy a tanárság lelki habitusára ne tessék
ráhúzni mások formaruháját, mert akkor a magyar szellemi munkások
hadseregének, a tanárság nemsokára elcsigázott, elnyűtt és így haszna
vehetetlen része lesz. Már a harmincötjévés szolgálatra 'emelése is az
addig harminc évre terjedő kötelezettségnek súlyos tévedés volt, de
most tovább feszíteni Archimedes csavarját, egyenesen a magyar közép
iskola jövőjének kockáztatása lenne. Mert a főhangsúly azon van, hogy
nem a magunk érdekében beszélünk elsőrenden, az itt most másod
rendű dolog; hanem az első, a fontosabb, a ‘ lényeges: a magyar ifjúság érdeke. Milyen lesz az az ifjúság, amelyet egy elnyűtt, megron
csolt idegzetű és hasznavehetetlenné, esetleg komikussá vénhedt tanárság
fog nevelni és tanítani? Erre')a kérdésre'egyetlen helyes ésjgaz felelet
lehetséges: az az ifjúság, ismereteiben félművelt, erkölcsében megromlott
lesz. Ha ez az eredmény, mely a 2 X 2 = 4 bizonyosságával be fog
következni, a mai döntő tényezők szemében és megítélése szerint semmi,
akkor ám jöjjön a negyven évi szolgálati idő.
Éppen így vagyunk a huszonkét heti órával. Nem arról van
csupán szó, hogy hetenként ezentúl 4 órával többet kell dolgozni egy
tanárnak, mint azelőtt, bár ez sem közömbös. A teljesen megfeszített
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húron csak egy parányi továbbcsavarás is elpattanást okoz, már pedig
a tanárság zöme ma is ilyen egészen megfeszített, a végsőkig igénybe
vett húr. Itt tehát a heti puszta négy óratöbblet is veszedelmes. De
minden órának, amit az iskolában tartok, megvan a maga bébillérje
odahaza. A mai módszeres eljárás nagyon gondos előkészületet kíván
a tanártól, amelynek elvégzése az otthon falai közt, sokszor a késő
éjjeli órákban történik meg. S beszéljek a nyelvész-tanárokról, akiknél
még egy csomó újabb dolgozat kijavításának a réme is feltűnik ez
óraszaporulattal kapcsolatban ? Nálunk az egyik magyar-német szakos
tanár már most is, heti 18 óránál, 5 pakli dolgozatot javít, ahol 1— 1
pakliban 60 füzet van és így kéthetes dolgozattal kereken 600 füzetet
javít havonként. Vájjon mi lesz, ha heti 22—24 óránál esetleg 8 pakli
dolgozatot kap, ami a németnél könnyen lehetséges, és ezentúl 960
füzettel kellene neki havonként élet-halálharcot vívnia ? Mert ez már
küzdelem lesz, az egészség kétségbeesett birkózása a biztos győzelem
tudatától előre kajánul mosolygó különféle lelki kórságok sátánjával.
Nem, ilyen tanárok nem adnak nekünk kultúrfölényt, de még csak
tűrhető, elfogadható kultúrát sem ; így közművelődésünk színvonala
rohamosan le fog hanyatlani, az igaz, hogy viszont a pénzügyi bürókban kieszelt financiális uniformizálás csorbítatlan érvényesülést fog
nyerni.
El kellett ezeket mondani, mert a levegő tele van vészhírekkel:
újabb fizetésleszállítás lesz, behozzák a heti huszonkét órát, felemelik
a szolgálati időt negyvenre és így tovább. Egyszer megcáfolják az
egyiket, majd a másikat, de nem sok idő múlva újraéled ez is, az is.
S ma olyan időket élünk, amikor a „credo, quia absurdum“ teljes
virágzásban van, úgyhogy hinnünk kell a legképtelenebbeknek látszó
dolgokat is. Igaz, hogy azzal, ha itt magunk között, „intra muros“,
elkeseregjük ezeket, nem használunk az ügynek talán semmit sem, vagy
igen keveset. Azonban én mégis szántszándékkal tettem szóvá itt
ezeket. A védekezés, az elhárítás ugyanis e tervezett sérelmekkel szem
ben csak úgy biztathat sikerrel, ha a tanárság egyeteme, minden egyes
tagja a maga szűkebb vagy tágasabb cselekvési körében akcióba kezd
és segítőtársakat iparkodik szerezni a mi ügyünknek „extra muros“ is.
Azzal a meglehetősen nagy közönnyel, sőt aversióval szemben, amivel
a társadalom zöme a tanárság iránt viselkedik, eredményesen meg
küzdeni nem lehet elszigetelt szerveknek, vagy tényezőknek, akármek
kora erőt próbálnak is belevinni a meggyőzés harcába. Ellenben sok
kicsi sokra gyűl és mintegy sejtrendszer formájában beleszővődni a
társadalom gondolatvilágába, azt fogja jelenteni, hogy egyszer csak
feltámad az illetékes hatóságok lelkiismeretének a szava és bekövet
kezik a jobb belátás korszaka. Ne a sutból elégedetlenkedjünk kifelé,
hanem mozgassunk meg egyen-egyen szülőket, barátokat, képviselőket,
mindenkit, akit lehet, hogy legyenek igazainknak ne csak meghallgatói,
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hanem pártfogói, megtartói is. Hosszú ez az út és nehéz ez a munka,
de másképpen, bizony mondom, nem fogunk célt érni sohasem. Így
pedig még a „rheumatismus acutus“-t is kikúrálhatjuk szervezetünkből.
Vitéz dr. Bessenyei Lajos dr.

A középiskolai filozófiai oktatás
elveihez.
A filozófiai középiskolai tanítását nyilvánvalóan két tényező hatá
rozza meg egyforma jelentőséggel: a középiskola természete az egyik,
a filozófiáé a másik. Ebben a megállapításban nincs semmi ujsághajszolás, amelv talán éppen a nagyképű szimplifikálás határát érintené, egy
szerűen egy tény megállapítása ez, melyről nem nehéz kimutatni, hogy
minden komoly töprengésben a középiskolai filozófiai tanítás célja,
módszere és jelleme fölött ott van irányító és öntudatlanul is formáló
hatása. De azt se volna nehéz kimutatni, hogy a két tényező közül
észrevétlenül, bár természetesen, a középiskola szerepe és természete
vált a döntő mozanattá, amiből aztán, ha nem is tanácstalanság, de a
cél és így a módszer tekintetében is némi határozatlanság, mint mikor
a trombita nem tészen bizonyos harsogást, mégis csak támadhatott.
Próbáljuk meg egyszer a filozófia lényeges mivolta szempontjából nézni
a kérdést, hátha több határozottsághoz jutunk ?
A filozófia lényeges jellemvonásául pedig minden hosszabb érvelés
nélkül szabad a Windelband találó fogalmazása szerint a végiggondolást
(Zu-ende-denken) megjelölni, ami kettőt tartalmaz, először, hogy tovább
nyomozzuk a magyarázó szálat, mint amennyire valamelyik más ma
gyarázó részlet — a „szaktudomány“ — tette; másodszor, hogy addig
a pontig követjük visszafelé, a tapasztalatból, ahol először rábukkan
tunk, természetes eredetéhez, jelentése forrásához, a gondolatot, ahol
további értelmezés, elemezés nem is lehet, nem is szükséges, mert
végső, önmagában érthető alapjelentés, törzsfogalom az. Eddig a pontig
végigkísérni ezeket a törzsfogalmakat, — ez a filozófiának mint tudo
mánynak sajátos, semmi más tudomány által nem pótolható, de minden
tudomány által előkészített feladata.
Lehet-e része a középiskolai tudománynak ebben az előkészítésben ?
Lehet, sőt kell lennie, mert csak akkor szolgálhatja igazán minden szaktudomány a középiskolában is a maga célját, de még inkább|ezen^ke
resztül a középiskola célját általában, ha azt a felséges élő egységet
tartja szem előtt, melynek ő egy részét magyarázza, s amely minden
szakembert arra késztet, hogy minduntalan rámutasson a határkérdé
sekre, ahol a sejtelmes összefüggések örök izgató és az értelmet tovább
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ösztökélő problémái nyiladoznak a kiváncsi szemek előtt. Minden
ismeretág ismeretei egy-egy törzsfogalomba tömörülnek, s a legnagy
szerűbb élmény az, hogy mindenik magán túl utal, még mélyebb gyö
keresebb fogalmakra; a törvény, vagy az ok fogalma csak úgy, mint
pl. a tragikum vagy az erkölcs fogalma, s a középiskolai filozófiai
okattás sokszor hangoztatott módszeres elve, hogy t. i. a filozófikum
ott van minden tárgyban, nagyon komolyan vehető és veendő gondolat,
csak egyet követel: embert a dologra, akiben megvan az igazi tudós
lelkűiét, nem középiskolai tanár volta ellenére, hanem éppen ennek
lényegéül, — és éppen ez a filozófiai lelkűiét: a valóság alkatának és
isteni világrendjének megismerése iránti, önmagáról elfeledkező, tiszta
theorétikus vágy.
Ebből új erővel világosodik meg a régi tétel, hogy a középiskolai
filozófiai oktatás nem egy embernek, a filozófia tanárának munkájától
függ, hanem az egész középiskolai munkától, annak mértéke és — ju
talma, mert nem kisebb eredmény kristályosodik benne, mint az ön
álló gondolkozni tudás jellemalkotó biztositottsága, — ha ugyan a
középiskola tudományos jellemét mindazzal a kötelezettséggel, amit a
theória felséges értelme magában rejt, nem akarjuk elsikkadni engedni
a soffőr-bálványozás mai eszelős ájuldozásai korában sem. Azt merem
hinni, hogy ebből a kultúrszédelgésből a legbiztosabb és leghívebb ki
segítő barátunk éppen a végiggondolás komolyan vétele lesz.
Hogy ez a munka természetesen a filozófia tanárától várja a be
fejezést és betetőzést, arra nem kell szót vesztegetni. Öt is természe
tesen segíti célja felé a hagyományosan felölelt két filozófiai tanrészlet
(lélektan és logika) minden rendre kidolgozott törzsfogalma. Az értelem,
érzés, akarat, mind ilyen törzsfogalmak, csucsfogalmak, ha szabad a
német kifejezést utánozni; de amíg összefognak egy csomó tényt, to
vább is utalnak. Még inkább ez a logikai fogalmak szerepe, akár ma
gukban tekintjük, akár úgy, amint érvényességüket minden ismeretben
azzal illusztrálják, hogy az eddig tanultakból hozzák fel a kézenfekvő
evidencia próbáit. Mikor a logika ezt teszi a diákok eddigi tapaszta
lataival, nemcsak elszigetelt egyes tényeket világít meg, hanem a leg
pompásabb módszeres bizonyságát adja annak, hogy a tudás alkata
követeli, de egyben lehetségessé is teszi, hogy addig ne érezze magát
kielégítve, amíg néhány végső fogalom összetartó kapcsai közé oda nem
helyezi az ismeretek folyton tisztuló, de folyton bizonyosabbá is váló
rendszerét, —■ amíg el nem jut ama végső elvekhez, melyeket a görög
arché-nak nevezett el s amelyet természettől fogva elsőnek, logikai
alapnak, elvnek mond a mélységesen szép magyar szó.
Ahol pedig a végiggondolásnak meg kell állania, a végső pontok
nyilvánvalóan nem lehetnek számosak, — a hegylánc ormai egy vagy.
egynéhány csúcs végső befejező körvonalaiban tetőződnek. Ilyenekül
kínálkoznak az igaz, jó és szép egyetemes és ezért örök végső fogalmai.
Ha a középiskolai filozófiai munka meg tudja éreztetni, hogy az ember
összes csúcsfogalmai, melyek értelmet és értéket adnak az életnek, erre
a háromra utalnak, ezekben nyerik meg a maguk értelmét és jelen-
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tését, nyugodt lelkiismerettelfcnézhet vissza munkájára. De ez azt teszi,
hogy meg is kell tennie ezt a végső, összefoglaló egységesítést, —
éppen ez a végiggondolás természetes célpontja.
Közelebbről pedig "az van’ebben a célban kifejezve, hogy a közép
iskola is tartozik elvezetni diákjait odáig, ahol megvilágosodik a filo
zófiai elmélkedést megkoronázó felismerés jelentősége, melyet az a tétel
fejez ki, hogy két nagy kérdésre oszlik a valóság és az élet értelmé
nek egyetlen problémája: hogy mi a valóság természete és mi az
értéke. Azaz, hogy végső fokon az érték magyarázatában tetőződik a
világmagyarázat és a középiskolának nincs miért húzódoznia ettől a
befejezéstől, hiszen erre utalja egész műve, mert nem tesz egyebet
nyolc esztendőn át, mint hogy segíti diákjait átélni ezeket az értékeket,
hogy aztán a végén öntudatosítsa is bennnök a fogalmi tisztázás végle
gesítő erejével világformáló jelentőségüket. Hogy a középiskola ezt
mindjobban felismeri, annak örvendetes bizonysága — egyebek közt —
a Weiszer Gyula cikke Szemlénk idei januári számában, amely min
denek fölött az érték problémáit teszi a filozófiai tanítás tengelyévé ;
akkor lehet aztán az általa"jhelyesen megjelölt részletekre, melyekről
tapasztalatai szerint alig van valami ismerete az intelligens középosztály
fiainak is, melyek pedig a világnézet kialakulásában fontos alapfogalmak
szerepét játszák, (mint: materializmus, szociálizmus, létezés, stb.) — hite
les választ adni, mert hiszen ezek a törzsfogalmak alapjában véve vala
mely értékelést fejeznek ki, s hogy lehetne igazán érteni őket az érték
és értékelés alkatának ismerete nélkül ? Ezért talán szabad itt a sze
mélyeskedés vádja nélkül megemlítenem, hogy örömömre szolgál a
Weiszer elismerése a Böhm Károly középiskolai tankönyvének azon
átdolgozásáról, melyben ezt a nevezetes kérdést a mai terjedelem
által megszabottan legalább beiktatni megkíséreltem a diákok érdeklő
désébe ; lelkes tanár, akinek szívbeli ügye a filozófia tanítása, könnyen
hasznosíthatja tanulságait az összes problémák belső kapcsolatának fel
tüntetésével, Talán a Weiszer által kifogásolt „stílusbeli hiányok“ sem
akadályozhatják komolyan a könyv ilyen irányú hatását, ha a tanár
— amint másképpen el se lehet képzelni — ceruzával a kezében tanít,
azaz szüntelen kapcsolatot teremt a könyv, diák és maga közt mind
ezek által a diák és a tárgy közt, egy-egy átvezető megjegyzés, vagy
megvilágító értelmezés által, főleg pedig a tanulóból kiváltott kérdésre
adott válasz által.
Itt azonban egy új tényező mered ránk nyersen, kérlelhetetlenül.
Minderre a komoly munkára egy esztendő, amennyi ma ki van szabva,
fájdalmasan nem’elég. A filozófiai gondolkozásmód, vagyis egyszerűen
a tudományos, azaz önállóan gondolkozni tudó és szerető habitus ki
alakításához mai iskolai rendszerünk úgyis gyötrelmesen kevéssel járul
hozzá; ennek a hiánynak pótlását a filozófiától várni, hogy egy temér
dek külső szempont (vizsga!) által megkurtított és folytonos izgalmak
ban tartott tanulási időszak alatt megcsinálja a világ legképtelenebb
csodáját, naiv hiedelem volna. Ebből azonban az következik, hogy a
középiskolának’vissza kell harcolnia a két évnyi régi időt, mint mini-
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mumot. a filozófiai tanítás számára, s itt a protestáns iskola nem ejtheti
ki kezéből a sürgetés előjogát, mert erre kötelezi múltja és, ha nem
akarja hátraszorulását maga elősegítni, jövője.
Tankó Béla.

A filozófia a középiskolában.
A régi tanterv még szerényen csak filozófiai propedentikáról szólott,
és a VIII. osztályban heti 3 órát adott ennek a tantárgynak. Az 1924.
évi tanterv széleskörű kiterjesztéssel már „filozófiáról" beszél, de csak
a humán-gimnáziumban hagyott meg 3 órát, a reálgimnáziumban kettőre
redukálta az óraszámot, míg az 1926-i tanterv úgy a humán-, mint a
reálgimnáziumban eredetileg 2-ben szabja mega „filpzófía" heti óraszámát.
Ha elfogadjuk azt a felosztást, amit Pauler Ákos nyújt „Bevezetés
a filozófiába" c. munkájában, hogy t. i. „Logika, etika, esztétika, meta
fizika és ideológia képviselik a filozófiai alaptudományokat, vagyis
összegük az, amit tudományosan filozófiának nevezünk" : úgy a régi
tanterv elnevezését kell helyesnek tartanunk. A filozófia körébe tar
tozó tudományágak közül csak a logikát öleli fel a tanterv. A lélektan
maga már szaktudomány, mely a filozófiának csak bevezető tudománya.
Napjainkban egyre jobban előtérbe nyomul mindenfelé az a tö
rekvés, hogy az iskola a maga neveltjeinek minél egységesebben és
erőteljesebben kialakult, határozott világnézetet nyújtson. Nem utolsó
renden vélik erre alkalmasnak éppen a filozófiát, sőt vannak, akik ily
szempontból kifejezetten a legalkalmasabbnak tartják. (Ez a felfogás
nyilvánul meg közelebbről pl. Weiner Gyulának a Szemle f. évi szep
temberi számában közölt cikkében,)
Kétségtelen dolog, hogy a filozófia teljesebb körű tanítása kiváló
alkalmat nyújtana arra, hogy elősegítsük bizonyos határozott világnézet
kialakítását, és az is aligha képezheti vita tárgyát, hogy erre a közép
iskolát elhagyó ifjúnak valóban szüksége lenne. A kétség csak ott
merülhet fel, hogy miután ténylegesen nem filozófiát, hanem csak lélek
tant és logikát jelöl meg a tanterv a tananyag felosztásában: ez a
szűkebb kör alkalmas-e arra, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a
tanuló világnézetének kialakításához?
Azonban ez a kérdés is jelentőségét veszíti amellett a kétségtelen
tény mellett, hogy a világnézet kialakítására szolgáló lehetőségek a ta
nítás keretében még annyira sincsenek kihasználva, amennyire ezt a
tanterv által kiszabott mai keretek megengednék. Magában a lélektan
ban is számos alkalom kínálkozik, azonban rendesen megállunk azok
nál a határoknál, amelyeknél már ténylegesen kezdetét vehetné az
ifjúság világszemléletének kialakításába való erősebb és igazi beavat
kozásunk.
Nincs módomban e helyen állításomnak részletesebb igazolását
adni, vagv részletesen fejtegetni, hogy mért van ez így. Inkább csak
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két tipikus példával, két kérdés taglalásával akarom a mondottakat
illusztrálni. Ez a két kérdés azonban éppen a világnézet kialakulása
szempontjából elsőrendű fontossággal bír, és míg egyrészt rávilágít arra,
hogy miként állítható be egyes esetekben a lélektan tanítása a világ
nézet kialakításának szolgálatába: másrészt éppen abba a kérdésbe is
bepillantást enged, hogy mért nem lehetnek ezek az alkalmak a világ
nézeti nevelés céljaira kellőképpen kihasználva.
Az egyik e példák közül az ístenfogalom kérdése. Napjainkban
újra egyre divatosabbá kezd válni az az eljárás, hogy Isten létezését
s a hitélet egyéb alapvető tényeit természettudományi érvekkel akarják
bizonyítani. S az életbe kilépő ifjút itt éri egyike a legsúlyosabb megtántorításoknak, ha szemközt találja magát a harcos atheizmussal, mely
ugyanúgy természettudományi érvekkel ostromolja az istenfogalmat,
mint ahogy ő előtte esetleg természettudományi érvekkel támogatták. S
a kiegyensúlyozatlan ifjúi lélek, mely hozzá volt szokva ahhoz, hogy
az Isten létezését természettudományosán bizonyítgatták: semmi rend
kívülit nem lát abban sem, ha természettudományi érvekkel cáfolják.
És ha e magasztos fogalom érzelmi úton nem is eresztett elég mély
győkérszálakat az ifjú leikébe: csupán az érvek ügyes csoportosításán
fog múlni, hogy a helytelen alapon felépült istenhít megdőljön lelkében,
s magát, ha nem is bevallottan, de mégis az atheizmus karjai közé dobja.
Mily szép feladat várna itt a lélektan tanárára, ha tárgyalván
a vallásos érzelmeket, amelyek gerince éppen az istenfogalom: rövid
visszapillantást vetne a tanulók eddig szerzett természettudományi isme
reteire, rámutatva, hogy ezek között, s egyáltalán a természettudományi
igazságok között sehol sincs olyan, mely az Isten létezésével ellenkeznék.
Sőt tovább menve, rámutatna arra, hogy a természettudományi igazságok
végeredményben mind tapasztalati eredetűek, amelyeket újabb tapasz
talat megdönthet. Mert amit valamely korban természettudományi igaz
ságnak tartanak, sohasem magának a természetnek igazi belső mivolta,
hanem csak — az illető kor tudásának megfelelő módon — az ember
nek a természetről megalkotott felfogása, mely az idők haladtával foly
ton változik és fejlődik. A természettudományi ismeretek éppen ezért
nem szolgálhatnak alapul egy örök állandóságú fogalom levezetéséhez,
létezésének bebizonyításához. De ugyanezen oknál fogva nem szolgál
hatnak alapul az atheista támadásokhoz sem. És ha a tanuló elméjében
megrögzítettük azt a megismerést, hogy az istenfogalomhoz természettudományi érvekkel nem lehet felérni, bizonyítólag sem, de cáfolólag
sem : akkor az atheizmus lába alól kihúztuk a talajt, amelyen állva,
rendesen ügyes módon csoportosított látszatérvekkel, az istenhit meg
ingatása által oly nagy károkat tehet az életbe kilépő ifjú lelkében.
A másik példa, amelyet felhozni óhajtok: az akaratszabadság
kérdése.
„Ma a gondolkodók legtöbbje az akarat szabadságának kérdésében
az ú. n. etikai determinizmus híve, amelyet nálunk Pauer Imre is köve
tett...." írja Szlávik dr. a Prot. Tanügyi Szemle ez évi 7. számában.
Pauer pedig ezt mondja „Az etikai determinizmus elmélete“ c. mun-
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kájában: „Az indok befolyásolja a charaktert, mely indok nélkül egy
lépést sem mozdulhat. A cbarakter viszont reagál az indokra, s azt
elveti vagy elfogadja, egyszóval annyira ellenőrzi, hogy nála nélkül
ismét az indok lesz teljesen tehetetlen és erőtelen. Mindkettő együtt oly
határozottan determinálja az akaratot, hogy önkényről, vagy talán az
indokok közötti tetszés szerinti választásról szó sem lehet.“
Ez egész határozott kifejezése a megalkuvás nélküli determinizmus
álláspontjának. Ha ennek a jelentőségét keressük vallási szempontból,
akkor rá kell jönnünk, hogy a determinizmussal a kálvini praedestinatio-tan igen szépen összeegyeztethető, sőt csakis az egyeztethető
össze. Ha az akarat minden ízében determinált, akkor semmi értelme
sincs annak, hogy jócselekedeteink révén nyerhetjük el az idvességet.
Ellenben egészen természetes az a gondolat, hogy az isteni hatalom,
mely minket földi életünkben saját akarata szerint ilyenné vagy olyanná
alkotott: egyszersmind további sorsunkról is intézkedik. Ezáltal a praedestinatio tana, melyet még a reformátusok közül is igen sokan nagyon
komornak és lehangolónak tartanak: egy tudományosan is felismert
elméletnek mintegy gyakorlati jelentőségű természetes következményévé
válik, és a maga természetességében minden komor voltát elveszíti.
Misztikus jellegű marad ugyan így is az a kérdés, hogy az isteni ha
talom mért intézkedik egyik teremtményének sorsáról így, a másikéról
amúgy, azonban mi véges tudásunkkal nem akarhatjuk felmérni a te
remtés célját és a Teremtő szándékait, s itt már csak azt mondhatjuk,
amit Kálvin oly bölcsen mond az InstUutiókban: „Az lesz tehát a
józanságnak leghelyesebb határa, ha nemcsak a tanulásban követjük
Istent, aki előttünk jár, hanem mi is megszűnünk okoskodni akkor,
amikor ő felhagy a tanítással.“
A lélektanban a szabadakarat problémájának tárgyalásánál önként
kínálkozik az alkalom, hogy ezt a kérdést a tanulók előtt megvilágítsuk.
Világnézet kialakítása szempontjából bizonyára elég nagy fontossága
van, és így meg is érdemelné a beható tárgyalást.
A sok lehetőség közül, ahol a világnézet kialakítására a filozófia
tanítás mai keretein belül is alkalom nyílik: ezt a kettőt szándékosan
ezért választottam, mert ezeken jól lehel szemlélni, hogy tulajdonképpen
mik képezik a világnézetre való nevelés főakadályait.
Az első mindjárt az, hogy magában a magyar tanárságban, sőt
közelebbről a magyar református tanárságban sincs egységesen kialakult
világnézet. Jól tudom, hogy a fentebbi két pontra vonatkozóan elmon
dottakkal is sokan nem értenek egyet.
Éppen a világnézet kialakításához alapul szolgáló elemekben, mivel
azok a lélek mélyén járó dolgok: nagyon is mélyek lehetnek az el
térések. Más tanár, más világnézet. És nyitott kérdés marad, hogy a
filozófia tanárának világnézete alkalmas-é az ifjú leikébe való átültetésre ?
Azt hiszem, általános fölfogás, hogy világnézet fejlesztése helyes
módon csak vallásos alapon történhetik. És ha nem gondolunk is az
egyes vallások részletekbe menő dogmáira, de kétségtelen, hogy még
a főbb vonásokban is más lesz az öntudatos református világfelfogás,

±

PRO TESTÁNS TANÜ G YI SZEMLE

415

mint a más vallásúaké. így elsősorban arra volna szükség, hogy magá
ban a magyar református tanárságban alakulna ki legalább fővonásaiban
valami egységes világnézet. Sajnos azonban, ily irányú törekvések és
működések sem irodalmi úton, sem közvetlen érintkezések alkalmával
nem igen történnek. Ez lenne pedig az első lépés ahhoz, hogy refor
mátus középiskoláinkban komolyan lehessen beszélni a világnézetre
való nevelésről.
A második akadály ezzel az elsővel erősen összefügg. Mivel a
tanár maga is tudatában van annak a lehetőségnek, hogy világnézete
bizonyos pontokban esetleg jelentősen eltér a környezetétől: óvatos
lesz, s elmélyülés helyett könnyen csak közhelyek nyújtására szorít
kozik ott, ahol pedig értékes irányításokat tudhatna adni a tanulók
világnézetének kialakulásához.
*

A világnézet kialakításának nehézsége azonban nem az egyedülvaló nehézség a filozófia — vagy mondjuk: lélektan és logika —
középiskolai tanításánál. Másik ily nagy nehézség az, ami a lélektan és
logika egyetemi oktatásában találja csíráját,
Köztudomású dolog, hogy a filozófia egyik tanárnak sem szak
tárgya, s jobbik esetben a tanítására kedvvel vállalkozó kartársnak
osztják be, de az is lehet, hogy ha a viszonyok úgy alakulnak: tanítja
az, akinek épen három rendelkezésre álló órája maradt. Elméletileg
ugyanis a filozófiára minden tanár képesítve van. A gyakorlat azonban
egészen mást mutat. Egyetemi évei alatt minden tanárjelölt túl van hal
mozva szaktárgyának teendőivel, készül az alapvizsgára, majd a szak
vizsgára, és a filozófiai stúdiumokkal való foglalkozást olyan szükséges
rossznak tartja, amin kényszerítve van átesni, és amin szeret minél
kevesebb fáradsággal esni át. A szakvizsga után, az ötödik, gyakorlati
évben már nyugodtabban foglalkozhatnék a jelölt filozófiai tanulmányokkal,
de ekkor már előadásokat nem hallgat, s tapasztalatom szerint = kí
vánnám, hogy bár csalódjam — magánolvasgatásai sem terjednek a
legtöbb esetben tágabb körre, minthogy éppen eleget tegyen a peda
gógiai vizsga nem nagyon szívesen vállalt követelményeinek.
Egyáltalán nem olyan készültséggel áll tehát oda a tanár a leg
több esetben a filozófia tanításához, mint egyéb szaktárgyakhoz. Pedig
nem tudom, hogy akármilyen szakos tanárra nézve is bírhatna-e nagyobb
fontossággal szaktárgya bármely részének legalaposabb tanulmányozása,
mint éppen a lélektan terén való teljes és tökéletes jártasság ? Tan
könyveink jórésze, és maga az egész jelenlegi középiskolai tanterv
megdöbbentő példáját szolgáltatják annak, hogy pedagógusaink sokszor
mennyire nincsenek tisztában a gyermeki lélek munkabírási képessé
gével, s az egyes életkoroknak megfelelő átlagos szellemi nívóval. Az
egyetemi oktatásban — a tanárképzést értve — központi helyet kel
lene elfoglalni a lélektan tanításának, s általában a gyermeki és ifjúi
test és lélek legteljesebb fokú ismeretével felvértezve kellene már a
kezdő tanárnak is növendékeivel szembe állani. A szakismeretek indo
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kolatlan túlzása az egyes szaktárgyak terén, majdnem teljes hiánya a
lélektan és filozófia terén: ez ma, sajnos, a helyzet, amelyen csak
részben enyhít az, hogy tanáraink a magyar középiskolai tanárt jellemző
lelkiismeretességgel és buzgósággal pótolgatják később a hiányokat, ha
— talán hajlamaik ellenére — osztályrészekül jutott a filozófia tanítása.
És bár a magyar nyelv- és irodalmi előadásokat is minden tanárjelölt
köteles hallgatni és tudásáról számot adni: mégis senki sem gondol rá,
hogy a matematikus vagy a természetrajz tanára magyart tanítson, akár
csak az első osztályban is. Ellenben nem mélyebb előkészület után a
filozófiát a VIII. osztályban mindenki taníthatja.
Ily körülmények között alig látszik célravezetőnek magasabb óra
számot sürgetni a filozófia tanítása számára, és bevonni esetleg az
etika és esztétika filozófiai alapelemeit is a tanításba. Az óraszám sza
porítása különben is minden tárgynál mindig nagyon kényes kérdés.
Óraszám szaporítása természetesen mindenkor a fölveendő anyag meg
növelését jelenti, s egyszersmind más tárgy óraszámának csökkentése
árán történik. De a tapasztalatok azt mutatják, hogy viszont az óra
szám csökkentése nem jár a földolgozandó anyag mennyiségének csök
kentésével, és részben innen van a tanulandó anyagmennyiségnek az
az egészségtelen módon való megduzzadása, ami oly sajnálatos tünet
gyanánt jellemzi a mai középiskolát.
Ha az elmondottakat helytállóknak fogadjuk e l : akkor kettős
útat-módot jelölhetünk meg a filozófia-tanítás eredményesebbé tételére.
Az egyik, közelebbi teendő: a világnézeti nevelés kérdésében meg
állapítani legalább is azokat a főbb világnézeti szempontokat, amelyek
ben bizonyos fokú megegyezés lehetséges. A másik, távolabbi és tőlünk
kevésbbé függő: elérni azt, hogy az egyetemen a lélektan és a filozófiai
tárgyak, akár a túltengésben lévő szaktárgyak rovására, a mainál jóval
intenzivebb módon taníttassanak minden tanárjelölt részére, vagy pedig
ezek a tárgyak valamelyik, lehetőleg esztétikai vonatkozású szaktárggyal
külön szakcsoportot alkossanak.
Tulajdonképpen a filozófia-tanítás kérdése csak egy általános és
jól sikerült iskolareform keretében volna igazán kielégítő módon meg
oldható, mely reform úgy a középiskolára, mint magára a tanárképzésre
egyaránt kiterjedne. Síjnos azonban, ez idő szerint ettől alighanem
igen távol vagyunk. Bármely iskolatipus sikeres módon való megszer
vezéséhez elsősorban határozott és helyesen megállapított célkitűzés
szükséges. Már pedig még csak azt sem mondhatjuk, hogy pedagógu
sainknak a középiskolai nevelés célját sikerült kielégítő és egységesen
elfogadott módon megállapítani. Mig sokféle eljárásunkat irányító módon
fennállhat például olyan gondolat, hogy a középiskola célja az egyetemre
való előkészítés, vagy még az érettségi vizsga, ha néha csak tudat alatt
lappangva is, nevelő eljárásunkat befolyásoló tényező lehet: addig csak
egy távoli jobb jövőbe vetett reménykedéssel várhatjuk, hogy olyan
reform fog megszületni, amely az értelmi, erkölcsi és testi fejlesztés
harmóniáját nemcsak hangoztatja, hanem csakugyan meg is valósítja.
Dr. Vekerdi Béla,
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Luther és a vallásos nevelés.
Az újabb pedagógiai irodalomban is Luther felé fordul az érdek
lődés. Pedig 1913-ig még nem volt pedagógiai tanszéke Poroszországnak.
Ma a kiváló Sprenger tölti azt be a berlini egyetemen. S az újabb
Luther-irodalom is sokáig mellőzte Luther pedagógiai jelentőségét. Pedig
kiváló pedagógus volt a maga idejében. A reformáció művében a ke
resztyén nevelésnek szükségessége is bennfoglaltatik.
Luther pedagógiai célja a római egyházzal és a humanizmussal
ellentétben alakult ki. Előbbivel szemben, amelynek pedagógikája az
istentiszteleti életben való részvételt célozta, Luther hirdette,“ hiszem,
hogy „Jézus Krisztus az én uram“, s a humanizmussal szemben, mely
a „sapientiát” és az „eloquentiát“ hirdette, azt vallotta, hogy egész ke
resztyén embert kell nevelnünk. S ha a katholicizmus az alázatosság
s a renaissance a finom előkelőség ideálját hirdette, úgy Luther a folyton
haladó és fejlődő keresztyén ember élet- és jellemképében mindkettő
nek megvalósítására törekedett.
A nevelés tényezői a család, az egyház és az iskola. Luther a
házasságnak és a családnak visszaadta istentől rendelt méltóságát. Kis
Kátéjában megjelöli, hogy miként nevelje a családatya a maga házát.
Franke és Pestalozzi-va\ ellentétben a férfias nevelést hangsúlyozza, s
ebben, mint a „Asztali beszédei" mutatják, ö maga járt elől jó példával.
Kátés táblái a wittenbergi városi templom kapuján mutatják az ő val
lásos oktatásainak célját és irányát. Különben hangsúlyozta a család és
a templom mellett az iskola jelentőségét. Öncélú nevelő faktornak te
kintette. Szerinte minden tudománynak sajátos törvényei vannak, s
minden tudomány annyira autonóm, amennyire theonóm.
Luthernél a nevelés eszközei a német biblia, a Kis Káté és az
egyházi ének. Kátéját a római egyházban is utánozták, a zenében az
oktatás egyik főrészét látta, s örök érdeme a zsoltárköltés. Egy házias
iskolatípusát ma Hollandiában követik.
A nevelés útján, a methodikában „az alma mellett a virgácsot“,
a szeretet mellett a szigorúságot követeli. Nem ismer pietista szűkkeblűséget. A szemléltető oktatás híve. Már a mai munkaiskolát is meg
sejtette. „Föl kell szerelnünk a gyermekeket a támadás és védekezés
helyes használatára.“ „Gyermekké kell lennünk a gyermekekkel, mint
Krisztus emberré lett, hogy embereket neveljen.“
Reálisan, nem Rousseau módjára, ítéli meg a gyermeket. Tapasz
talatilag, bibliarlag és dogmatikailag bűnösnek mondja a gyermeket.
„Az akarat megkötöttségéről“ szóló műve mutatja ez irányú komoly
meggyőződését. De egyúttal ismerte „a keresztyén ember szabadságát“ is.
A természetes, meg nem váltott ember, akaratában kötött lény, de mint
keresztyén hitében „szabad ura minden dolognak". Luther kötött akarat
elmélete tehát nem Schopenhauer értelmében veendő.
A nevelő hivatásáról is komoly szava van Luthernek és nagyon
is ismeri annak határait és korlátáit. Itt is érvényesül az „Erős vár“
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ama szava: „önerőnkből mitsem tehetünk". A nevelő nem alkotó, ha
nem csak Isten munkatársa. Az aggodalom mögött van az isteni
kegyelem.
Mi hát a maradandó gondolat Luther pedagógiájában? Nem fej
tette ki következetesen helyes elveit és követelményeit. Melanchthon
és még inkább Erasmus volt hatásainak akadálya. Sőt nemsokára ha
lála után maga is tárgya lett a vallásos oktatásnak. Példa rá Mathesius
róla szóló prédikációi. Még a felvilágosodás vallásilag sovány idejében
sem hiányzott Luther rövid életrajza a vallástani könyvekből.
A jelenben 2 típus áll Lutherrel szemben : a római kát. és a
humanisztikus pedagógika, amihez újabban még a szocialista, kommu
nista s a német faji mozgalom is járul. Találóan mondja Heckel: „Az
evangélium nem pedagógika, s a pedagógika nem evangélium." De mi
ma ez ellentétes állásponton meg nem állhatunk. Luther az, aki ezt az
ellentétet áthidalja. Vállain nyugszik egy Spenxer, Francke, Zinzendorf,
Salzmann, Pestalozzi, Schleiermacher, Wiehern és Bodelschwingh.
Luther pedagógiájának maradandó gondolateleme az a szilárd meg
győződése, hogy a vallás nélküli nevelés nem nevelés. Az atheizmus
itt is lelki megnyomorodást és satnyulást jelent. Erre napjainkban élő
példa Forster Fr. V., ki vallástalanul neveltetvén, arra az álláspontra
jutott el, hogy minden nevelésnek vallásos alapja van, amelyet ő a
római kát. egyházban vélt megtalálhatni. S a másik maradandó gondo
lata Luthernek az, hogy a nevelés művészetében nem technikát, hanem
reális valót lát. Ezt ma hivatalos nyelvezeten „existentiális“-nak
mondják. A nevelő egyéniségén, s nem annyira a tananyagon vagy a
módszeren fordul meg a dolog. Az igazi pedagógiai egyéniség meg
találja a nevelés útját, módját. „Nincs nehezebb munka" — mondja
Luther — „mint a gyermeknevelés“, de „nincs annál magasztosabb
istentisztelet sem“.
(Budapest)
Dr. Szlávik Mátyás.

Egy vallásóra a predestínácíóról.
(VIII. osztály, Apologétika.)
(Előző órákon az akaratszabadság problémáját tárgyaltuk s közben fel
újítottuk azt is, amit mór az eg yh á ztö rtén e lem b en a predestinóció tanáról hallottunk.
Elmondottuk, hogyan gondolkoztak ebben a kérdésben Augustinus, Luther, Zwingli,
Kálvin.)

I. Mit mondanak a nagy reformátorok ? Mondja meg N., helyes-e
az a beállítás, hogy Augustinus és Pál apostol nyomdokain csak Zwingli
és Kálvin vallották a predestínációt, Luther pedig nem ? (Növendék:
Nem helyes, mert lényegileg Luther is a predestínációtan alapján állott.)
— Mit hallott erről a múlt órákon X ? (X : Luther a szabadakaratról szóló
tant istentelen tannak nevezte — ímpíum de liberó arbitrio dogma —,
és az ember üdvösségének az isteni kegyelemtől való föltétien függését
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vallotta.) — Különösen melyik munkájában ? (X: Erasmus ellen írt
munkájában: De servo arbitrio.) — De tudunk mi Lutherről még mást
is. Mit tanított ő arról, hogy az ember megigazulása és üdvössége mi
ből származik, az ember érdemeiből vagy Isten kegyelméből? ( Y :
Egyedül Isten kegyelméből.) — És milyen eszközzel tudja az ember
ezt a kegyelmet megragadni, magáévá tenni? (Z: Egyedül hitével.) Ezt
régen latinul így mondották: sola gratia és sola fide. — Tehet-e az
ember maga, Luther szerint valamit üdve kieszközlésére vagy biztosí
tására? (A: Semmit, mert a jócselekedetek már csak a meglevő igaz
hitnek a gyümölcsei.) Tehát, aki igazán jót tenni képes, az már meg
nyerte a kegyelmet, ingyen, minden érdeme nélkül. — Micsoda közép
kori nézeteket utasított vissza Luther ezzel a tanításával? (B: A pelagianismust és a synergismust.)
Nos, próbáljuk csak tovább kiépíteni Luther gondolatát. Az ember
üdvössége tehát objektive az Isten ingyen kegyelmén, szubjektive pedig
az ő hitén alapul. De hát honnan származik az ember lelkében a hit ?
Megmondja Róm. 10. 1 7 . Olvassa el N ! A hit az Ige hallgatásából
származik. De hát mindenki hívővé lesz, aki Isten igéjét hallja ? Ugye
bár, azt tapasztaljuk, hogy nem. Pál apostol is azt írja a megelőző
versekben, hogy Izraelnek hirdettetett az Isten igéje és Izrael még sem
hitt. Valami kell tehát még az Ige hallásán kívül ahhoz, hogy az emberi
szívben igaz és üdvözítő hit keletkezhessék. Hogy mi ? erre nézve ol
vassuk el a következő bibliai helyeket: Csel. 2. 38., 4. 3 1 ., Róm. 8. ö_ ig,
1. Kor. 2. i'_i4. Az első keresztyén hívők a Szentlélek ajándékában
részesültek. Erről a Szentlélekről azt tanítja Pál apostol, hogy akiben
ez nem lakozik, az nem lehet a Krisztus megváltottja, nem lehet igaz
hívő. Ez a Lélek vezérli az Isten fiait, ez eleveníti meg, szüli újjá őket
az örökéletre; ez által nevezhetjük Istent Atyánknak, ez tesz bizony
ságot titokzatos módon a mi lelkünk mélyén a mi istenfiúságunknak
és az evangéliumnak igazságáról, ez jelenti ki nekünk az Isten dolgait.
A pusztán „érzéki" ember, vagyis a Szentiélekben nem részesedett
ember nem foghatja meg és nem értheti meg a lelki dolgokat, az üd
vösség titkait, azokon ő csak nevetni tud vagy megbotránkozni, azok
„bolondságok néki“. 0 egyszerűen nem tud hinni; ezért nem akar
hinni, mert nem tud. Ez alapon tanítja Kálvin a „testimonium Spiritus
sancti internum“-ot, a Szentlélek belső bizonyságtételét, amely az egyén
ben föltétele annak, hogy nála az Ige eredményes legyen, föltétele annak,
hogy ő tudjon hinni, hogy megértse az Isten lelkének dolgait. Nos, mitől
függ hát az, hogy valaki hívővé lehessen? [N : A szentlélek birtokától.)
Gondolkozzunk csak tovább. Ki adja az életet, az élet minden
formáját? — (C; Isten.) A puszta természeti életet, a fizikai erőt és egész
séget, a szellemi képességeket adhatja-e az ember magának vagy utó
dainak ? (D : Nem. Példák felsorolása.) A Szentlélek birtoka, az istenfiúság a legmagasabbrendű, legértékesebb élet, ez már itt a földön az
örökélet. Nem képtelenség elgondolni, hogy az emberi akarat, mely egy
élő sejtet, egy rovart teremteni nem tud, ezt, éppen ezt tudná meg
teremteni ?
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Nem úgy áll a dolog, hogy én akarom az üdvösséget s akkor
ennek fejében megkapom a Szentleiket, a másik ember nem akarja s
attól emiatt elmarad a Szentlélek. Hanem úgy áll a dolog, hogy az
üdvösséget csupán az akarhatja, akinek a Szentlélek már megérintette
a szívét. Aki egyáltalán törődik az üdvösség kérdésével, akinek lelke
sír az üdv elveszíthetésének gondolatára: annak már — minden látszat
ellenére is — Isten lelke reményteljes új tavaszt fakasztott a szívében.
Az elveteltség ismertetőjele éppen az, hogy az embernek nem kell a ma
gasabb élet, nem kell az üdv, még ha tálcán kínálják is neki. Az elvetett
embert borzasztóan érdekli a világon minden, csak éppen Isten dolgai
nem. Aki állhatatosan eldobja magától Istent: azt előbb Isten dobta el
magától, (Pl. az a tény, hogy nem is a kommunista Oroszországban,
hanem az Istentől éppen ma annyira megsegített Franciaországban egy
békegyűlésen a francia istentagadók gúnyba és kárvallásba fullasztják
az Isten szent nevét: megdöbbentően mutatja a mai emberek nagy
részének elvetemültségét — elvetettségét.)
A hit látás: a mennyei, örökkévaló dolgok meglátása. Azért lát
az ember, mert akar látni? (E: Nem, hanem mert Isten látó szemet
adott néki.) — A vakon-szüietett azért nem lát, mert nem akar látni ?
(E: Nem, hanem mert nem tud.) Nos, a bűnös emberi lélek termé
szettől fogva vak az Isten és az üdvösség dolgai iránt; egyedül Isten
nyithatja meg a lélek szemeit, amint ő adja a testi látást is.
Tehát a lutheri tétel áll: az igazul meg, aki hisz. De nem az hisz,
akinek egyszer csak eszébe jut, hogy ő hinni akar, hanem az hisz,
akiben Isten Szentlelke megteremtette a hitre való képességet. Az ilyen
ember aztán akar is majd hinni (olvassuk el Márk 9. 2 4 -et!). Míg akinek
Isten nem adott képességet a hitre, annak sohasem is jut eszébe, hogy
hinni akarjon.
A hit Isten ajándéka. A Szentlélek is Isten ajándéka. Mi nem
ragadhatjuk magunkhoz a Szentleiket. Ellenkezőleg: az ragad minket
magához, ha elválasztottak vagyunk.
Mi következik most már ebből ? Az, hogy mikor Luther fölállí
totta a reformáció „materiale prineipium"-át, a hit általi megigazulás
tanát, akkor már lényegében a „praedestinatio absoluta“, a föltétien
isteni elő végzet alapján állott. Igaz, hogy ezt a tant ő nem építette ki.
De őtőle elég volt az is, hogy az alapokat lerakta hozzá. Hiszen még
Zwingli sem szól bővebben az elvettetésről; és a tannak ezt a félelmetesebbik oldalát Augustinus is mellőzte (jóllehet ez az ő tanításában
logikailag benne van). Kálvin saslelke, amely semmi mélységtől és ma
gasságtól vissza nem riadt, vonta le itten teljes mértékben a végső
konzekvenciákat. így jutott ő el ahhoz a tanhoz, amelyet az Institutio
Ill-ik könyvében fejt ki részletesen és amelyet mi hogy neveztünk
valamelyik múlt órán? (F: praedestinatio absoluta gemina supralapsaria.)
Mit jelent ez ? Itt is az történt hát, ami az úrvacsoratanban: Kálvin a
lényegben egyetért Lutherrel, de a kifejezésben felülmúlja őt.
Kálvin maga ezt a tant „decretum horribile“-nek, „döbbenetes
végzésnek“ nevezi, mert a gyarló embert tényleg megdöbbenti, De csak
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azt, aki el van választva. Olvassuk csak, mit ír Pál a választottaknak!
Fii. 2. 1 2 : „félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket". Róm. 11. a u : „hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj!“
Ez a félelem — üdvös félelem. És hogy ne volna megrendítő az a tan,
amelyikben Isten felfoghatatlan dicsősége legteljesebb mértékben jut
kifejezésre ?
Mindazáltal Kálvin maga mondja: „ha valaki ezt a tanításunkat
nem tudja bevenni, ám vesse el“. Ezt mondjuk mi is. Nem tartunk
rossz keresztyénnek senkit sem azért, mert elméjébe ez a tan nem fér
bele. Mint ahogy gyávának sem nevezhetünk valakit azért, mert egy
bizonyos magasságon túl szédül. Luther szédülve abbahagyta ennek a
toronynak a felépítését, amelynek a szilárd, mozdíthatatlan alapjait ő
rakta le. Későbbi követői pedig — élükön a humanista Melanchthonnal
— egyenesen visszamentek a synergismushoz. Mi elismerjük, hogy
lehetséges valódi és értékes keresztyén kegyesség e tan nélkül is, és
bibliaellenesnek sem tartunk senkit azért, mert ezt a tant a bibliából
nem képes kiolvasni, noha ez a tan a bibliában — szavaira is, de
különösen szellemére nézve — kétségtelenül benne van. Mindezt el
ismerjük, mert nem esünk az intellektuálizmus egyoldalúságába. (Mit
értünk ez alatt N ?)
De ugyanakkor azt is valljuk Kálvinnal, hogy a mi kegyességünk
csak ezen az alapon képzelhető el. A föltétien predestinácíó nekünk
nem egy tan, egy a sok közül, — ez az a stílus, amelyben felépül a
református keresztyénség egész hit- és életrendszere. Miért? Mert a
predestinácíó az igazi református keresztyénnek nem is tan, hanem
elsősorban élmény. A predestináció-élményben gyökerezik a valódi
református kegyesség; ebből nő ki a személyes üdvbízonyosság bol
dogsága éppen úgy, mint az Isten dicsőségéért való szakadatlan tevé
kenység és hősies küzdés ereje. Mondjunk példákat a református predestináció-élményre az egyháztörténelemből! (Zwingli, Kálvin, Knox,
Dévai Bíró Mátyás, I. Rákóczy György, Cromwell Olivér és „vas
bordái“, a zsoltáréneklő hugenotta vértanúk, a magyar gályarabok.)
II. A legfőbb értelmi akadály. A predestinácíó tana ellen Pelagius
óta ezer kifogást szokott felhozni az emberi ész. Nekünk ezekkel
szembe kell néznünk.
Az ifjú lélek különösen tele van ilyen kifogásokkal. Maguk is !
Nos, álljanak elő bátran a kifogásaikkal.
A : A predestinációt kétségbeejtő és kegyetlen tannak találom.
Én ilyen kegyetlen Istenben nem tudok hinni.
B: A predestinácíó tétlenségre, passzivitásra vezet, megöli az
akaratot.
C; A predestinácíó megszünteti a felelősségérzetet.
D : A predestinácíó könnyen szeretetlenné és felfuvalkodottá tehet
bennünket másokkal szemben, ha őket elvetetteknek, magunkat pedig
elválasztottaknak tartjuk.
E: Én úgy érzem, hogy elég erős akaratom van arra, hogy Is
tennek éljek és — remélve, hogy esetleges hibáimat Isten megbocsátja
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— üdvösségemet kiérdemeljem vagy legalább is úgy éljek, hogy ne
érdemeljek kárhozatot.
F: Én úgy tapasztalom, hogy az emberek maguk határozzák el
magukat cselekedeteikre és életmódjukra és ezért a predestinációt nem
tudom elképzelni.
Tanár: A régi kifogások. Három csoportba lehet osztani őket,
illetőleg három okra visszavezetni. Vagy az emberi szív lázad fel Te
remtője ellen, akinek pedig minden percben a kezében van és akivel
szemben semmi igényt nem emelhet. Vagy — Pelagiussal — az emberi
akarat isteníti magát és csalóka önérzettel illúzióba ringatja magát
képességei és minősége felől. Erre már rávilágítottunk az indeterminiz
mus bírálatánál. Vagy pedig harmadszor: az emberi értelem nem tud
belenyugodni az emberi élet predestinációs megoldásába.
Az első csoportba tartozik A. A másodikba E. A többiek a har
madik csoportba tartoznak.
A és E álláspontja ellen értelmi úton, észokokkal nem igen lehet
harcolni. Őket teljesen csak a Szentlélek világosíthatja fel és győzheti le.
Az értelmi kifogások ellen azonban az apologétikának fel kell
vennie a harcot.
A predestínáció-tan legsúlyosabb és legátfogóbb értelmi akadályára
F mutatott rá. Ezen az órán az ő kifogását tárgyaljuk; a többiekét a
következő órán.
Ez az értelmi akadály tulajdonképpen nem más, mint korunknak
pozitivista gondolkodása.
Tavaly már említettük röviden az egyháztörténelemben Comte
pozitivizmusát. Ez azt jelenti: a pozitívumokhoz, a tényékhez ra
gaszkodó gondolkodás. Hát lehet másfajta gondolkodás is ? Lehet olyan
tudományos gondolkodás, amelyik a fényekhez nem ragaszkodik ? (Nem.)
De a baj ott van, hogy a pozitivizmus tények alatt csupán az érzé
keinkkel megfogható tényeket érti. Érzékfölötti tények rá nézve nem
léteznek. Alapelve az, hogy igaz ismeret csupán az érzéki tapasztalat
ból származhatik. Ez a felfogás szomorú visszaesés volt a filozófiai
gondolkodásban. A nagy német idealisták (kikről tanultunk közülök ?)
hatalmasan szárnyaló gondolatainak követésébe belefáradt az emberi
elme, az egyre bővülő szaktudás és részletismeretek fölött elveszítette
átfogó, összefoglaló erejét az emberi gondolat. így származott korunk
„elgyöngült pozitivista gondolkodása, mely a dolgok magvát nem látja,
csak a tüneteken mereng".1 A pozitivizmus hadat üzent a metafizikai,
azaz az érzékelhető tényeket meghaladó gondolkodásnak, és azt köve
teli gondolkodásunktól, hogy az az érzékelhető tények világára szorít
kozzék. így a pozitivizmus kirekeszti az emberi megismerés köréből
azokat a végső, nagy létkérdéseket, amelyekkel a vallás és amelyekkel
minden igazi filozófia is foglalkozni szokott, mert ezeknek valamilyen
megoldásától függ egész emberi létünk. A pozitivizmus még a mate
rializmusnál is sajnálatosabb letörése a gondolkodásnak.
Egyedül a természettudományokban alkalmazható az ilyen gondol
1

Párkányi Norbert: Orsz. Középisk. T. E. Közlöny 1931. okt. 51. 1.
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kodás (sőt ottan más nem is alkalmazható), mert ott csakugyan mindig
a legközelebbi okot kell keresni, amely még érzékeink számára tünetkezik (megfigyelés és kísérlet!). A természettudomány csakugyan nem
haladhat az érzékelhető tényeken túl. De ott, ahol a messzebb fekvő
és a végső okokat kutatjuk (metafizika és vallás); ott a pozitivista
gondolkodás már nem alkalmazható.
A baj a legtöbb vallási kérdésnél és a predestináció kérdésénél
is onnan származik, hogy ezt a gondolkodást a mai ember minden
téren egyformán alkalmazza, holott az igazi filozófia már régen hátat
fordított neki. A mai ember pozitivista. Az ifjú lélek pedig mindig po
zitivista, mert természete az, hogy túlnyomólag az érzéki tények bűv
körében mozog, onnan kitörni és mélyebbre szállani nem igen tud. Az
ifjú ember gondolkodása nagyon egyoldalú. (Ezt nem szabad tőlem
rossz néven venniök, ez az igazság. Az élet fogja majd elmélyíteni a
maguk lelkét és akkor sok mindent meg fognak érteni, amit most még
nem értenek.)
Egyik, magát keresztyénnek nevező napilapban igen sokszor ol
vastam ezt: „a véletlen mentette meg X. vagy Y. életét“. Véletlen =
általunk ismeretlen ok. Ez az „ismeretlen ok" = a végső ok, Isten.
De őt a pozitivista gondolkodás figyelmen kívül hagyja.
Egy növendék: Én olvastam, hogy a biatorbágyi katasztrófánál
egy német házaspár életét egy Budapesten vásárolt holland festmény
mentette meg, amelynek kifizetése miatt nem maradt pénzük II. osz
tályra, ahol eredetileg utazni akartak, s a III. o. kocsiba ültek, mely
sértetlenül maradt.
Másik növendék: Én pedig azt olvastam a nyáron, hogy a leobeni
vasúti szerencsétlenségnél egyes emberek megmenekülése egyedül en
nek vagy annak a vasutasnak, mentőnek, orvosnak, stb. volt köszönhető.
Tanár: Nagyon helyes. íme, ez az a pozitivista gondolkodás,
mely mindig csak a közvetlen, a legközelebbi okot nézi, mely az or
ránál tovább nem lát. A pozitivista világképéből hiányzik a gondviselő
Isten, minden szabadulásnak a causa primá-ja, akinek módjában lett
volna úgy is csoportosítani a tényeket, hogy szabadulás nem követ
kezett volna be. (A kő valami miatt egy perccel hamarabb vagy később
esett volna le az erkélyről, a festményt valami miatt nem kapták volna
meg, a vasutasok stb. lélekjelenléte valami miatt éppen hiányzott volna
— hiszen hány eset van erre is.)
Az orvos sokszor mondja, hogy ő már csak a beteg erős szerve
zetében bízik. Neki, mint természettudósnak, bizonyára joga van így
beszélni, mert őneki a közelfekvő, ú, n. természetes okokat kell néznie
és azokkal számolnia. De a laikus is így beszél; pedig az ,,erös szer
vezet" mellett még ezer más ok szerepelhet a beteg meggyógyulásánál
vagy halálánál, és ezek föllépése, csoportosítása egyedül Istentől függ.
Még egy példa. Kosztolányi Dezső az „Űj Idök"-ben így írt He
gedűs Gyula halálakor:
„Azoknak a sejteknek halmaza, melyek őt fölépítették, összerakták,
a kedvesség, a nemes férfiasság stb. világa összeomlott, részeire bomlott.
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Nincs remény, hogy még egyszer találkozunk vele.“ Ezzel érdekes el
lentétben lejebb: „belőle az egyéniség varázsa áradt, az a varázs,
amelyet nem lehet tovább elemezni. Az által hatott, hogy ő volt, ő és
nem m á s... Rég nem tettünk ilyen nagy kincset a földbe.“
Nos, azok a sejtanyagok, amelyek Hegedűs Gyulát „összerakták“,
egy szegény napszámosban ugyanazok, mint Hegedűs Gyulában, egy
Beethovenben. Az, ami Hegedűs Gyula volt, mint személyiség, ami
őbenne nekünk kedves volt és nagy kincs volt, az nem anyagok és
sejtek, hanem az ö halhatatlan lelke, amely nem „bomlik részeire“ .
Ez már arra is példa, hogy a pozitivista gondolkodás nemcsak a
vallás mély igazságainak megértéséhez, de emberi életünk mindennapi
tényeinek megmagyarázásához sem elegendő. Másik példát erre tudna-e
valaki felhozni ?
Egy gondolkozni szerető növendék: A francia külügyminiszter,
Bríand, mikor Berlinben volt, meglátogatta jó barátjának, Stresemann
német külügyminiszternek a sírját és előtte hosszasan elmerengett.
Én azt gondolom, hogy ez a merengés nem a sírkőnek, nem a virá
goknak és nem a csontoknak szólt. Nem is kegyeleti tüntetés volt;
Briand nem másokért, önmagáért ment a temetőbe. Ez az emlékezés
Stresemann személyiségének szólott.
Tanár: Igen, Str. személyiségének, mely Briandra nézve nem
szűnt meg létezni. Van tehát valami túl a feloszló anyagokon, túl az
érzékelhetőség határán, ami ép olyan bizonyos valóság, mint az érzé
kelhető valóságok, csakhogy értékesebb ezeknél.
Ha tehát mindennapi lelki tényeink sem magyarázhatók meg po
zitivista észjárással, mennyivel kevésbbé a vallás tényei. F-nek hát
ezt felelem; a tüneményekhez, felszínhez tapadó pozitivista észjárás
bilincseiből ki kell magunkat szabadítanunk, hogy alámerülhessünk a
predestináció mélységeibe.
A predestináció metafizikai, helyesebben: metaphysikai tény. Ez
azt jelenti: a dolgok külső, lélektani oldalát tekintve, F-nek igaza van.
Az érzékek világában az ú. n. empirikus világban az emberek csak
ugyan maguk határozzák el magukat cselekedeteikre. És szándékosan,
tudatosan fogadják el vagy dobják el maguktól a kegyelmet. Ez nem
csak látszik így : éz tényleg így is van. Azonban az akaratszabadság
ténye mögött van egy sokkal súlyosabb és nagyobb tény : Isten szuverénitása. A tűneményi világ összes jelenségei mögött ott rejlik Isten
akarata, mint titokzatos végső ok, mint causa prima. Ez alól a lelki
jelenségek sem kivételek, az akarat sem. Az akarat nem szűnik meg,
az akarat megvan; de ép oly kevéssé lehet Istentől független, mint
bármi más a világon.
Az az Isten, aki ott van állandóan — nem mint szétáramló lényeg
(pantheizmus), hanem mint szuverén akarat — a természet és az emberi
élet összes mozzanataiban, aki ott volt az égőcsipkebokorban, a szét
váló tengerben, a mannában és a kőszikla vizében, a felhőben és a
tűzoszlopban: az az Isten ott van a mi lelkűnkben is. Minden gondo
latunk, érzelmeink minden hullámzása, akaratunk minden rezdülése
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mögött ott rejlik Ö. Nem akaratunk előtt mint megsemmisítő akadály,
hanem akaratunk mögött, mint végső rugó. Olvassuk el Zsolt. 33. is.,
Péld. 16. o.!
Ezért mondottam, hogy a predeslinácíó metapsychikai tény, azaz
összes lelki jelenségeinken, az akaraton is, túlfekvő. Ezért nem fogható
meg pozitivista észjárással.
Ha majd nemcsak azt valljuk a költővel:
Teremtő Isten, hová tekintsek?
Hol ne lássam hatalmadat?
A fényes napban, a porszemben
Te megdicsőited magad.
Égen és földön mindenütt
Dicsőséged lángfénye süti

és nemcsak ezt az énekíróval: „Nagy vagy a nagyokban, nagy vagy a
kicsinyekben“, — hanem amikor majd elérkezünk addig, hogy az emberi
akarat mögött is meglátjuk Istent, megsemmisülve Oelőtte: akkor jutunk
el a predestinációhoz.
Végezzük Luther szavaival: Nobis ad inferna spectantibus rés
apparent arbitrariae et fortuitae, séd ad superna spectantibus omnia
sunt necessaria.
(Célkitűzés a következő órára. Jövő órán fogjuk tárgyalni a többi
értelmi kifogásokat. Akkor meg fogjuk látni, hogy a predestináció tana
szükséges; nem kétségbeejtő; nem semmisíti meg az akaratot és a
felelősséget; nem tehet szeretetlenné és felfuvalkodottá.1
(Az erre következő, vagyis harmadik óra elején, a tanítás megkoronázásául,
vesszük elő, nem azért, hogy skolasztikus módszerrel minél több „dicta
probantia“-! keressünk ki a letárgyalt tanhoz, hanem hogy elolvassuk azokat a
legjellem zőbb helyeket, amelyeken mint transzparenseken a teljes Szentírás predestinációs szelleme tiszta fénnyel átsugárzik. Itten súlyt helyezünk annak kimutatására,
hogy n e m c sa k az ótestamentumban — mely a legélesebben tanítja az elvettetést,
melyben a gonosz lelket Isten küldi s ő teremti az, istentelent is a büntetésnek
napjára, 1. Sém. 16. u., 1. Kir. 22. ,8 23., Péld. 16.4., És. 6 , 9 - 13. stb. —, hanem az
újtestamentomban és épen J é z u s lanitásában is benne van a föltétien kettős predes
tináció, 1. Máté 13.9-1«., 15.13., 22. 11., v. ö. 7.13 u-, János 6 . 37., 6. 44-, 10.29., 15.10.,
15.19. stb. Ez azért szükséges, mert növendékeink találkozhatnak a lutheránus teológia
azon még ma is gyakori ellenvetésével, hogy Kálvin csak azért jutott el a predes
tináció ilyen fogalmazásához, mert az ő Istene túlnyomólag ótestamentumi jellem
vonásokkal bir.12)
a bibliát

Szele Miklós.

A valláspedagógía és a modern teológia,
A magyar protestáns valláspedagógia helyzetére az a legjellemzőbb,
hogy azok, akik hivatásszerüleg foglalkoznak vele, vagy azok, akik hi
vatalból érdeklődnének e tárgykör iránt, a munka nehézségei közben
1Az idevonatkozó gondolatok részben megtalálhatók Apologétikám 91 —94. lapjain.
2 Pl. Kari H eussi, Kompendium der Kirchengeschichte 6 . Tübingen 1928. 262. I.
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rendszerint azzal a stereotíp válasszal intézik el annak minden tárgyi
és elméleti nehézségét, hogy nálunk ezen a téren eddig komoly meg
mozdulás amúgy sincsen,
Hogy ez a megállapítás mennyire nem felel meg a valóságnak, az
a szakemberek előtt nem szorul bizonyításra, de hogy kívánatos a fel
világosítás s a meglevő munkák propagálására nagy szükség van, az
kétségtelen.
Sőt azt is elmondhatjuk, hogy az a tudományos munkálkodás, ami
nemcsak írásban, hanem komoly elméleti megbeszélések formájában
nagyobb testületek előtt megtörtént, nagy mértékben előrevitték a hazai
protestantizmus életében a hazai valiáspedagógía ügyét.
Ezt annál is inkább alá kell húznunk, mivel ma a lelkészi munka
oly sok ágú elágazása idején s a speciálizálódás szükségszerű szét
tagoltságában olyan önállóságot nyert a hivatalos köztudatban is a vallás
pedagógia, hogy az írásban való propagálása tulajdonképpen jogos ki
egészítője az életnek.
Ezek előrebocsátása után állapítsuk meg azt, hogy az a fejlődési
folyamat, amely a háború befejeződésével határozható meg hozzáfogható
pontossággal, a következő eredményekre tekinthet vissza: Valiáspedagógia néven mind nagyobb és nagyobb jelentőségre emelkedik a haj
dani Katechetíka tudománya s a Gyakorlati teológia tárgykörből való
nagy jelentőségre való kiemelkedettsége immár tökéletesnek mondható.
Ezzel parallel haladt az a belső megújulása is, hogy ma már teljes
mértékben függetlenítette magát az általános pedagógiától. Ez részben
a herbarti pedagógiával való elégületlenségből született szakításban
pecsételődött meg, másfelől pedig abban az eljárásban, hogy a vallás
pedagógia művelői mind erősebben igyekeztek a komoly teológiához
kapcsolódni, s ebből a tényből következik azután az újabb fejlődés
megindulása és irányváltozása is.
Itt fel lehetne azt a kérdést tenni, hogy indokolt volt-e egyáltalán
a szakítás ténye s nem vesztett-e a valláspedagógia azzal, hogy az
általános pedagógiától a teológiához menekült? Egyéni meggyőződések
döntenek ezekben a súlyos kérdésekben s a tétel második részére
szóló válaszban el lehet mondani azt, hogy a teológia olyan pedagógiai
munkásokra is emlékszik, akik elsősorban voltak evangéliumhirdetők
ugyan, de nem kisebb mértékben voltak kiváló pedagógusok is. (Origenes, Chrysostomos, Augustinus, stb.)
Ezek a tények fedeznek egy nagy belső forrongási folyamatot,
amelyek a különböző idők és különböző egyházak vallástanítási tanterv
mozgalmaiban fedezhetők fel, s ma, amikor ez a folyamat még nem
tekinthető lezárlnak, a helyzet körülbelül nagy általánosságban olt
stagnál, hogy a modern újítások teljesen fedik az újabbkori teológia
szellemét s megfelelnek az egyház közszükségletének.
Általánosnak nemzetközi és interkonfessionális tekintetben csak
annyiban nem helytálló ez a megállapítás, amennyiben bizonyos elvi
ellentétek mindig voltak a vallástanítás és vasárnapi iskolai tanítás ba
rátai között. Magyar részről s a magunk részéről azt azonban alá-
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húzottan szeretnők megállapítani, hogy a legutóbb éppen Budapesten
tartott vasárnapi iskolai világgyűlés eredményei a jelentőséget és a súlyt
mindenesetre a valláspedagógiának fogják adni.
De nemcsak magyar tapasztalat ez, hanem általánosnak mondható
elhatározásnak tekinthető, s ma úgy jellemezhetnők a helyzetet: lépésröllépésre hódít tért az a valláspedagógia, amely a teológiára alapítja tel
jesen jövőjét.
*
*
*

Mit értünk modern teológia alatt? Legtöbbször az uralkodó teo
lógiai irányt, más esetben a modern eszmékhez alkalmazkodó teológiai
csoportot, legtöbb esetben pedig azt az irányt, amelyik az általános ke
resztény gondolkodás folyamatára döntő befolyást gyakorolt. Valószínű,
hogy az ilyen megfogalmazás ellen sokan jelentik be tiltakozásukat, de
ez a megállapítás mégis közeljár az igazsághoz.
Ilyen értelemben beszélhetünk egy megujú'it gyakorlati teológiai
áramlatról, amely az egyház vezetésében máris lényeges újításokat ve
zetett be. Egy másik frakció, amelyik az egyház százada jelmondatot
választotta a népegyház kialakítása érdekében. Van egy reneszánszát
élő kálvini jellegű teológiai megmozdulás, van egy az egész protestan
tizmus területére kiterjedő a lutheri teológia reneszánszát propagáló
irány. Ezenkívül az ökumenikus mozgalmak, az egyház és a teológia
szociális munkáját kikövetelő irány, részben politikai jellegű az az
irányzat, amely a világbéke, általános leszerelés és a népek teljes ki
békülését munkálja. Mondhatnók azt is, hogy ezek részletjelenségei
általában a mai teológiai tudományos munkálkodásnak.
Ezek mellett vagy ezek figyelembevétele nélkül él a konzervatív
teológia, melynek látható és láthatatlan vezetői szívesen beszélnek ar
ról, hogy a racionális vagy liberális teológia kimúlt. Mindezeken felül
él és uralkodik a Barth által kezdett dialektikai teológia.
Egységről vagy egy-két nagy teológiai irányról tehát nem beszél
hetünk, de azt elmondhatjuk, hogy ma a fenntnevezett csoportok kö
zött nagyobb a kooperáció, mint volt pl. a háború előtti teológiában s
mindegyikben bizonyos racionális politika is észrevehető abban a te
kintetben, hogy a munkaprogrammok megváltoztatásában bizonyos ak
tualitás, (az egyház létének kérdése) és az anyag elvégzésében a ma
természetes racionalizáló tendencia vehető észre.
Összefoglalóan az ismertetett irányok a valláspedagógiára a kö
vetkezőkben gyakoroltak hatást:
a)
A valláspedagógia egész területén tökéletes biblicitast vezettek
be. Nem azért, mintha ez a múltban nem lett volna meg, hanem úgy,
hogy a különböző iskolatípusok minden fokozatán a Biblia teljes elsőbbrendűségét állíttatják a növendék elé. A mai vallástanításban már
nem lehet beszélni még a legfelsőbb fokon sem a verbális inspiráció
kérdéséről. A Biblia szentsége s absolut normatív jellege megdönthetetlen.
Ezzel a ténnyel, vagy követelés valóraváltásával a valláspedagó
gia hivatalos képviselőit munkájuk végzése közben a legnagyobb gon

428

PR O TESTÁN S TAN Ü G YI SZEMLE

dóktól szabadították fel. Viszont teljesen a pedagógia szellemének meg
felelő az ilyen célkitűzés, mert így a tanítás pozitívumokkal dolgozik
és nem fordúlhatnak elő olyan esetek, hogy a valláspedagógus kevésbé
iskolázott teológiájával a gyermekeknek egyéni fogalmazásban adhatna
olyan dolgokat, amelyek esetleg épen vallásellenes hatásokat váltottak ki.
b) A valláspedagógiát eddig tökéletesen uraló christocentrikus
irány mellé követelésképen kihangsúlyozták a vallástanítás theocentríkus szükségessét is. A mai idők és a mai erkölcsi viszonyok tették
ezt múlhatatlanul szükségessé. A ma uralkodó könnyelműséggel szem
ben, amely a felelősségérzet absolut hiányában szenvedett, maga előtt
kell, hogy találja azt a minden tettet és lelket maga előtt látó Istent,
akinek elszámolással tartoznak az emberek.
Sokat nyer komolyság tekintetében így a valláspedagógia. A múlté
lett az a sok kísérlet, amely az egész kicsiny gyermekek gondolatkö
réhez alkalmazkodóan túl édeskés módon foglalkozott Jézus Életével.
A karácsonyi jelenet is megkapta így fenségesebb keretét s a lelkészi
jellegű vallásoktatók nem szorulhatnak háttérbe a nőies karakterű művészieskedőkkel szemben.
A magasabb fokozatokon pedig, ahol tiszta dogmatikumot kell
adni a jól megalapozott előkészítéssel, a megértésére megnyílnak a tel
jes lehetőségek s a hitvallási íratok eddig elítélt komolysága megfelelő
méllánylásra talált.
c) Hitvallási tekintetben határozott fejlődés tapasztalható minden
vonalon. Erőszakoskodások nélkül, az ökumenikus mozgalmak idején
mód és alkalom találtatik arra, hogy az üldözött egyház oltalmára épen
a minden jó iránt fogékony gyermek és ifjú szivek nyeresenek meg.
Megfelelő szerephez jutnak a hitvallási íratok s időszerű pedagógiával
úgy vihető közel az ifjúság leikéhez az azokban levő sok nehéz kér
dés, hogy minden értelmi funkciót megkívánó adat kiegészül olyan ér
zelmi momentumokkal, amelyek az egyház mai helyzetében adva vannak.
A múlt és jelen úgy kapcsolható szervesen egész lelki közösséggé,
hogy az elfogadhatóan áll a tanulók előtt. Amire eddig nem mert konvencionalizmusból a valláspedagógus gondolni, ma evangéliumi parancs
s azok a látszólagos konfessionalis ellentétek, amelyek a diaspora egy
ház vallástanításában eddig gátló körülményekként jelentkeztek, ma le
omoltak abban a közös sorsban, amely nagyon jól tudja, hogy nem az
anyaszentegyház, az egy láthatatlan egyház van veszélyben, hanem a
konfessionális egységek végveszélye előtt állunk, amelynek megmenthetése a tökéletes egyháziassággal kerülhető el.
d) Az a polemikus hang, amely eddig láthatatlan és vélt ellensé
gek ellen hadakozott, ma átakúlt tiszta és egészséges apológiává. A
tét, amely így a védelem tárgya le tt: Isten országa. Nem párticuláris
cél, hanem ökumenikus mozgalom a szó tiszta értelmében s azzal a
régi magyar evangéliumi jelmondattal, hogy aki velünk nincsen, az el
lenünk van. Purifikáló lehetőségek nyílnak így meg minden szűklátkörü
felekezetieskedés nélkül, azzal a komoly tendenciával, hogy a sors
döntő napok felkészültsége és hadi tápu nem kényszerül válogatásra, ha
nem dolgozni köteles szent és elhívatásszerű munkájában.
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Ebben a vonatkozásban az eddig túltengő természettudományi
vizsgálódások kiegészülnek a modern pogányság tevékenységeire való
ügyeléssel s nem utolsó sorban az átértékelő történelemre van tekin
tettel abban a korban, amikor már iskoláinkból tüaedezőben vannak
a legkisebb mértékben is protestáns ízű magyar és egyetemes világtör
téneti kézikönyvek. A nagyok élete és az egyházat megvédő férfiúi
erők és értelmek mellé így sorakozik fel az ifjak lelkesedő hada, akik
a meggyőződések nagy enthuziazmusával fogják fel és adják tovább,
vagy viszik előre a nagy igazságokat,
e) A valláspedagógiában eddig uralkodott koncentrikus körök unal
masnak mondható monotonsága kezd kiveszni azzal az anyagszaporo
dással, hogy mind inkább elfogadott tananyag lesznek az olyan eddig
tanításban nem szerepelt kérdések, mint a bel és külmissió helyzete s
az azok sikeréért közösen munkáló együttes tevékenység. Tágabb vi
lág szemlélet lehetőségei nyílnak meg így gyermekeink előtt s adva
vannak olyan előnyök kihasználásai is, amelyeket eddig is ismert az
egyház, de hasznosítani alig mert.
Általában az egyház minden aktuális kérdése, vívódása, előhaladása közelebb került a tanuló ifjúsághoz. Megismeri az egyház életét,
annak vezetését és vezetőit s ezzel munkálódik a jövő egyházának
vezetősége és engedelmességben hűséges gyülekezete.
Intézmények, problémák, kísérletek, az istentiszteleti életbe való
aktív belekapcsolódás mind adva vannak a legutóbbi idők óta azzal a
nem remélt jó eredménnyel, hogy ettől sem természete, sem helyzete
miatt nem idegenkedik az ifjúság, hanem mindezen törekvések meg
egyeznek lelkületével.
f) Módszer tekintetében pedig legfőbb irányadó az, hogy a val
lásóra bizonyos mértékben imaközösség lett. A régi ridegnek mondható
eljárások helyett ifjúságot teljesen megértő szeretet vezeti a vallástanárt
a gyermekekkel szemben s ha az órákon akár a munkaiskolái, akár
a valláslélektani eljárással folyik a tanítás, egyformán egy szempont az
irányadó: az ifjúság teljes megnyerése Isten országa számára.
Ez a beállítás mutatja hatásait. Ma nem egy óra a vallástanítási
óra a többi mellett, hanem az az óra, amelyen az örökkévalóság dol
gaival való foglalkozás közben élmények nyerésére vannak bőséges al
kalmak. A túlfűtött szeretet kapcsolja össze az egyházat képviselő val
lástanárt és a gyermekeket.
Személyi tekintetben pedig mind jobban alkalmazkodik a világ a
magyar protestantizmus régi gyakorlatához, hogy erre a munkára lehe
tőleg csak lelkészjellegű egyének alkalmaztassanak, akik felkészültek
arra, hogy az ilyen és az itt nyerhető élményeket megkössék és ha
tásossá tegyék az egyház érdekében.
g) Az itt megadott tények teszik érthetővé, hogy az egyház vi
tális érdekei miatt hasznosan és hatásosan kifejlődött igehírdetői szol
gálat és lelkiismeretes lelkigondozás mellett mindinkább megerősödik
a vallástanítási kötelességérzet úgy az egyház vezetőiben, mint az
ilyen feladatokra rendelt munkásokban.
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így egészül ki az elmélet a leghelyesebb gyakorlattal. A prédi
káló egyház nem alakul át tanító egyházzá, legalább is abban az érte
lemben, ahogy azt Róma vallja s a tömegekben elhitetni akarja, hanem
sort kerít a tanításra olyan értelemben, ahogy neki ma arra szüksége
van s ahogy ebben Istentől rendelt kötelességét felismeri.
*

♦
*
Vájjon mindez tényleg kimutathatóan a modern teológia hatása-e
a valláspedagógiában ? Tételröl-tételre valószínűen ezt nem lehet meg
állapítani. de az a kereső lélek, aki a mának theológiájában hite
szerint benne él s annak jó eredményeit magáévá teszi, igy látja s hi
szi, hogy helyes utón is jár.
Dr. H. Gaudy László.

A vallásoktatás egyházi feladatai.
A Reformáció január havi számában ifj. dr. Szabó Aladár felhívta
a figyelmet arra. hogy a mai középiskolai vallásoktatás rendszerében
nem érvényesül a gyülekezeti elv, úgy, mint kellene. Mint egyik érde
mes hitoktatónknak a cikkre adott válaszából, de sok más egyéb ta
pasztalatból is látható, a kérdés egész jelentőségében sokak előtt nem
áll világosan, de magának az Evangélium diadalának érdekében is
szükséges közelebbről szemébe nézni a problémának.
Az egyházi öntudat aláhanyatlása. Manapság az általános peda
gógia — de külföldön a valláspedagógia is — állandóan foglalkozik
azzal a problémával, hogy az individuális vagy a szociális nevelés a
célravezetőbb-e, vagy mindkettő együtt. A probléma onnan született,
hogy a kultúra haladásával, az ember egyre inkább tudta biztosítani a
maga életét egymagában is és így a társadalmi együvétartozás érzése:
az ember szociális tudata folyton csökkent és csökken. Ennek pedig
óriási kárát vallja az egyes és a közösség (haza, állam, társadalom) is,
amin segíteni kell. — Hasonlóképpen — nincs itt helyünk felsorolni
ennek sokféle okát — a hitközösség, az egyháztagság, az egyházban
való testvéri összetartozandóság tudata is, napjainkban nagyon aláhanyatlott a szívekben. Lépten-nyomon tapasztalhatjuk ezt, mert vég
eredményében ennek következménye olyasmi, hogy még intelligensebb
egyháztagjaink is távolról sem érdeklődtek úgy pl, a most lefolyt zsinat
iránt, mint az országgyűlés legkisebb jelentőségű ülése iránt i s ; vagy
az egyházi sajtó, az adakozás, régi alapítványok feltámasztása, újak
tétele, egyházi adózás, egyházi szegénygondozás, stb. iránti érdeklő
désnek csaknem teljes hiánya, egészen addig, hogy sok helyen egy-egy
egyházközségi közgyűlést sem igen lehet összehozni szavazatképes
számban, nem is szólva presbiterek gyakori távollétéről, vagy pedig
amikor egy-egy látszólag nagy port felvert papválasztásnál a jogosul
taknak alig 50—40°/o-a szavaz le, stb. stb. Mi mást jelentene mindez,
mint azt, hogy az egyház dolgai — még, anyagi dolgai iránt is vészén-
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dőbe ment híveinkben az eleven érdeklődés. Pedig itt sokkal magasabbrendű, az egyesre s közületre, az egyháztagra s egyházra nézve sokkal
nagyobb jelentőségű dologról van szó, mint az általános szociális tudat
aláhanyatlásáról az egyénben.
Az egyház jelentősége az egyes egyháztagra nézve. Az Evangélium
szerint az egyetemes egyháznak csak úgy, mint a helyi egyháznak : a
gyülekezetnek az a legsajátosabb tulajdonsága, hogy a Krisztus teste.
Pálnak ez a kedvenc hasonlata a testről, fejezi ki legjobban azt, hogy
az egyház vagy gyülekezet, a tagok egymással való szerves össze
függése a Krisztusban: élő szervezet. Ami viszont azt jelenti, hogy
tagjai élő közösségben vannak fejükkel, a Krisztussal és egymással,
mint a test tagjai a fővel és a többi tagokkal, vagyis egyik a másik
nélkül nem élhet, nem lehet el, hanem minden egyes tagnak egymással
szemben való kötelességeiket teljesíteniök keli és minden egyes tag függ
az egészen uralkodó fejétől, — a Krisztustól! Következéskép a hitélet
egészséges kifejlődése egyedül a gyülekezeten belül lehetséges. Senki
sem hihet az ő Urában, a Krisztusban anélkül, hogy az ő híveinek
közösségébe is ugyanakkor bele ne tartozzék. Az élő gyülekezeti ön
tudat a hit valódiságának igazi fokmérője. Akiben ez nincs meg, annak
hitéből hiányzik a testvéri szeretet, de a Krisztus iránti igazi szeretet
is, aki munkáját az ő gyülekezetében akarja folytatni s befejezni.
A gyülekezet gazdagabb, mint az egyes ember, történetével, szolgála
tával, rendjével, lelkesítő példaadásaival, az egyesre nézve pótolhatatlan
forrása az épülésnek, Ha pedig az egész nép befolyásolásáról van szó,
arról, hogy az Evangélium az egész társadalmi s kulturális életet át
hassa : e feladatokkal szemben az egyes egyenesen tehetetlen.
Az egyes egyháztag jelentősége az egyházra nézve. Ha az individuálista a gyülekezet életétől eltávolodik, annak építő erőit is elveszti,
de a gyülekezet is kárt szenved, mert egyetlen tag kikapcsolódásával
is, a maga életében és működésében akadályozva van. Az evangéliumi
gyülekezet csak önmaga által épülhet. A keresztyénség a Krisztus fősége alatt reá bízott, benne rejlő erőket csak úgy fejtheti ki, ha eleven
gyülekezeti, közösségi életben bontakozik ki, következéskép, ha minden
egyes tagot sokkal inkább, mint eddig, a gyülekezethez kapcsol. A gyü
lekezet, illetőleg egyház, mint testi-lelki szervezet, élő valóság arra
hivatott, hogy a benne ható lelki erőket reális hatásokká tegye, t. i.
tagjai által, — a Krisztusnak, mint főnek Leikétől áthatva. Ha pedig
konkrété, a mondhatatlanul sok feladat közül, melyek az egyház elé
tornyosulnak, mint mindent átfogóra, csak a misszió feladatainak meg
oldására gondolunk is, világossá lesz előttünk annak jelentősége, hogy
miért van szükség minden egyes tagnak szolgálataira az egyházon belül
és arra, hogy minden élő tag mozgósittassék, annak Fejétől a gyüle
kezet elé szabott feladatok megoldására 1
A vallásoktatás feladatai. Nyilvánvaló tehát, hogy a gyülekezetbe
való öntudatos beletartozás által, úgy az egyháztag, mint maga az egy
ház olyan nélkülözhetetlen javak és lehetőségek birtokába juthat és kell
jutnia, hogy a vallásoktatás nem elégedhetik meg csupán egyéni,
a keresztyén személyiség kialakulására célzó feladatok mnnkálásával,
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hanem a gyülekezet élő tagjává, öntudatos egyháztaggá is kell nevel
nünk a gyermeket. Pusztán egyéni vallásoktatás ugyanis a leg
megfelelőbb módszerek alkalmazása mellett sem kaphat megnyugtató
feleletet arra a kérdésre, hogy mi lesz a gyermek vallásos életével, ha
kijárta az iskolát. Mihelyst a gyermek kilép az iskolából az életbe és
a gyülekezet életével semmi kapcsolatot sem tud találni azután, a leg
több esetben az történik, hogy a vallásos gondolatoknak és érzéseknek
az a készlete, melyre a gyermek az iskolában személyileg többékevésbé szert tett, rohamosan elfogy és az új benyomásokkal és kísér
tésekkel szemben semmiféle vallásos magatartást kifejteni nem tud és
a maga vallási életét biztosítani egymagában nem képes, mert — mint
fent kifejtettük — éppen az erre való képesség, vagyis az egyéni eleven
hitélet csak a gyülekezet életén belül bontakozhatík ki, úgyhogy egye
dül a legjobb vallástanítás sem lehet és nem is képes arra, hogy a
gyermeknek az élet számára való táplálkozását vallásilag mintegy utánpótolja. Ha tehát a vallásoktatás elmulasztja annak munkálását, hogy
a gyermek belső élete egész életére kihatóan, a gyülekezet életével
folytonosan összefüggésben legyen, akkor csak félmunkát végzett, mert
az iskolai munka nyomán feltámadt egyéni vallási érzelmek, gon
dolatok és akarások egyedül a gyülekezet életében találják meg leg
biztosabb tápláló talajukat és a kiélésükhöz szükséges megfelelő területet.
Szükség van tehát arra, hogy az egyéni célkitűzések mellé ugyan
olyan mértékben felvegyük az öntudatos egyháztagságra nevelést is a
vallásoktatás programmjába. Olyan jóhangzású szavak, mint „érzületre
nevelés“, „személyiség pedagógiája“, nem homályosíthatják el szemünk
előtt azt az egyszerű tényt, hogy élő keresztyén személyiség — a gyü
lekezet tagja és ama vallási érzület őszintesége valójában a gyülekezet
szolgálatában és feladatainak munkálásában válik nyilvánvalóvá. Külön
ben, ha az iskolai vallásoktatás, célját nem öntudatos egyházi cél
gyanánt fogja fel, anélkül, hogy akarná, népünk elegyháziatlanodásán
dolgozik, ha módszertanilag vagy lelkiismerete szerint még oly kifogás
talan vallástanítást folytat is.1
Tóth Dezső
m e ző tú ri hitoktató-lelkész.

A természeti vallások közös sajátságai.
(Vallástani óra a leánygimnázium V. osztályában, 1931. XII. 2-án.)
Az előző órán tárgyalt anyag a turáni népek vallása, közelebbről
az ősmagyarok, finnek vallása volt. Ennek a rövid összefoglalása után
következik az új téma feldolgozása.
1 Pfennigsdorf: W ie lehren wir Evangelium. Lipcse. 1925. és R. Emiéin : Re
ligion und Leben, Langensalca. 1927., valamint az ezekben felsorolt irodalmat.
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Egy növendék a táblához megy. Felírja azokat a szempontokat,
amelyek szerint eddig az egyes népek vallását tárgyaltuk:
1. Milyen népek követik a tárgyalt vallást? 2. Az általános fej
lődésben hová sorozható a tárgyalt vallás ? 3. Az isten-fogalom. Az
isten-fogalom és az ember kapcsolata. 4. A kultusz. 5. A túlvilági élet
ről alkotott fogalom. Megkezdődik az anyag tárgyalása. Egy növendék
térképen megmutatja, hogy az eddig tárgyalt népek hol laknak. Hozzá
véve még ehhez az ázsiai pogány területeket, megállapítja, hogy a föld
lakosainak fele ma is- pogány. Arra a kérdésre, hogy kiket nevezünk
pogányoknak és hogy a keresztyénség igyekszik-e az evangélium igaz
ságait közéjük elvinni, ügyesen megfelel, majd egy másik növendék azt
is megmondja, hogy a külmisszió Krisztus parancsát teljesíti, amikor
erre a feladatra vállalkozik.
Keressük meg a Bibliában ezt a parancsot! (Máté 28. r. 19. v.)
Ennek elolvasása után röviden összefoglaljuk a külmisszió nehéz
ségeit. Szólunk arról, hogy ezek a nehézségek főképpen a műveltség
hiánya miatt támadnak. Kérdések s feleletek formájában összefoglaljuk
a természeti vallást követő népek művelődési viszonyait s megállapítjuk,
hogy a műveltség előrehaladásával a vallás is színesedik, tökéletesedik.
(Szólunk itt röviden a tudatlan tömegek befolyásolhatóságáról. A pópák,
az orosz papok rendkívüli hatásáról.)
Miután így a művelődési viszonyok összefoglalása után legtökéle
tesebbnek a mexikóiak messiás-hitét, a peruiak szociális berendezke
dését és az ősmagyarok majdnem monotheisztikus felfogását az illető
nép szellemi fejlődésével sikerült összhangba hoznunk, megállapítjuk,
hogy minden fejlettségük mellett ezek a vallások mind természeti
vallások.
A fejlődés kétségtelenül megvan, mondja az egyik növendék, mert
a természeti erőket istenitik ugyan mindenütt, de már az animizmus
hatása alatt lelket is tulajdonítanak az istenségnek, sőt olyan is van,
amelyik az istenséget majdnem szellemi lénynek gondolja s maga fölött
megközelíthetetlen magasságban képzeli. (Ősmagyarok.)
Arra a kérdésre, hogy a keresztyén vallás világosságával nézve
milyen különbségek észlelhetők, rendkívül sokféle felelet hangzik el.
(Egy párat, valamint a későbben szószerint idézett válaszokat, gyors
írással történt jegyzés után közlöm.)
„Majdnem mindenütt szerepelnek áldozatok.“
„Több istent imádnak. Jó és rossz istenekről tudnak. Az ártó
isteneket ugyanolyan erővel és hatalommal képzelik, mint a jó isteneket.
Mindez azért lehet, mert nincs igehirdetőjük s az úgynevezett papoknak
érdekükben áll, hogy az istenségről alkotott vélemény ne változzék.“
Közbevetett rövid kérdések után az egyik növendék így felel:
„A legfőbb különbség mégis abban van, hogy isteneiket maguk
gondolják ki, maguk teremtik, kijelentett istenről nem tudnak. Milyen
jó nekünk, hogy Isten kijelentette magát nekünk.“
Ezután annak az elmélyítése történik, hogy milyen ezeknek a
primitív embereknek a kapcsolata isteneikhez. Néhány rávezető kérdés
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után kapjuk a feleleteket, melyek végül is ahhoz az eredményhez ve
zetnek, amelyet az alább idézett felelet összegez :
„Az ember magára hagyatva küzd a szellemekkel, amelyekkel a
teremtett világot benépesíti. Kész prédája a papok zsarnokságának.
A szellemekkel vívott állandó küzdelmében áldozatokat mutat be, hogy
a jó szellemek segítségét megnyerje s az ártó szellemeket minél távo
labb tartsa magától.“
,,Az ártó szellemek feltételezése nem tisztán a papság munkája,
hanem a felelősség áthárítása is. Hogy ne egyedül az ember legyen
vétkes az elkövetett bűnökért, amikor a rossz szellem megszállja.
Ezért szükséges az ördögűzés, ráolvasással való gyógyítás."
Ezzel már a kultusz tárgyalásához érkezünk. Több növendék el
sorolja a tanult vallások istentiszteleti módját. Néhány perces tárgyalás
után az alábbi összegezés történik:
„Az isteneiket áldozatok bemutatásával engesztelik ki, vagy nyerik
meg. Az emberáldozatok megmagyarázhatók ugyan a körülöttük tapasz
talható természeti élet örök harcával, de semmi esetre sem menthetők.
Ezeknek az embereknek volna igazán szükségük Krisztus példájára,
hogy ettől a rettenetes áldozati módtól megundorodjanak."
Most az istentisztelet különböző formáiról beszélünk. Kérdések
során szó kerül az igazi isteni tiszteleti módról: az imádságról, a tiszta
lélekről. A feleletek közül, amelyek erre a kérdésre elhangzottak,
érdekesebbek a következők:
„Az áldozatbemutatás csak ideig-óráig könnyít a lelken és nem
közvetlen érintkezés az istenséggel, tehát nem javíthatja a lelket.“
„Az istentisztelet csak akkor lehet nemesítő hatású, ha kitárhatom
lelkemet Isten előtt, ha őszintén elmondhatok neki mindent. Ezek a
primitív népek nem ismerik az imádságnak lelket-könnyítő hatását, mert
nem is ők fordulnak szellemeikhez, hanem papjaik közbenjárásával
érintkeznek velük. Pedig nincs több közbenjáró, csak a Krisztus.“
Itt aztán a papság kifejlődését foglaljuk össze. A fétis, a totem
állat gondozójától egészen a jövendőt mondó (tehát népek sorsát intéző)
és a szellemek segítségével betegeket gyógyító sámánig.
Szembe állítjuk a papság zsarnokoskodó és kivételeket élvező
rendjét az egyetemes, a királyi papság elvével.
Hozzászólások után végeredményképpen megállapítjuk, hogy a
papság a legtöbb esetben csak a maga érdekeit nézi. Egyedül az in
káknál tesz szociális érzékről tanulságot s csak itt tapasztalható a má
sokért élés és munkálkodás, ha nem a Krisztus példája és tanítása
szerint történik is. (Rövid célzást teszünk itt a legszebb keresztyéni
kötelességre, a másokon segítésre, a Szeretet Szövetség nagy feladataira.
A mostani nagy nyomorúságra, stb.)
így érkezünk el a lélek nemes cselekedeteihez s ahhoz, hogy a
nemesebb rész túléli a testet. A lélek fennmaradásának hitét ismételjük
el, ahogyan ezt a primitív népeknél láttuk. Majdnem mindegyik kezdet
leges vallásnál megtaláljuk a sírontúli életbe vetett hitet. Egyik nép így,
másik úgy képzeli el, de mindegyik hisz egy sírontúli boldogabb
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életben. Vagy eddigi életének és földi örömeinek folytatását képzeli,
vagy kárpótlást vél találni azokért a megpróbáltatásokért, amelyek őt
e földön érték.
Több hozzászólás után az utolsó összegező felelet:
„A lélek Istentől jön és hozzá tér ’’issza. Nála talál megnyugvást.
Ö ad az embernek hitet, reménységet boldogabb életre, de csak azok
nak, akik lélekben és igazságban imádják őt.“
Ekkor a samáriai asszony példázatát olvassuk el.
Az óra a következő imádsággal fejeződik be. önként jelentkező
növendék mondja:
„Mennyei jó Atyánk! Naponként új hálával telik meg a szívünk
irántad, aki nem hagytad magad bizonyság nélkül. Megismertetted ma
gadat velünk és megmutattad a te útaidat. Áldunk ezért jó Atyánk.
Kérünk, hogy légy irgalmas minden emberhez ezen a földön, jelentsd
ki magad mindenkinek. Taníts meg mindenkit imádkozni. Tekints le a
szenvedőre, legyen gondod az éhezőre. Add nekünk a könyörületesség
lelkét s szent fiaddal küldjél nekünk élő vizet, hogy imádhassunk téged
lélekben és igazságban. Ámen!*
(Debrecen, 1931. XII. 2.)
Török Tibor.

A filozófia tanítása — egy óra tükrében.
Nem régen a magyar filozófia egyik irányadó tényezőjével levelezgetve, „vértanú tárgynak“ nevezte a filozófiát a középiskolában:
Isten tudja, kik, milyen okból és milyen célból tanítgatják! Legtöbbször
az igazgatók jutaléka szokott lenni, nem haragusznak tán, ha kimondom,
hogy nem mindig azért, mintha különös hivatottságot éreznének rá,
hanem kevesebb óraszáma, a dolgozatoktól való mentessége mégis csak
bizonyos könnyebbséget jelent az amúgy is túlterhelt igazgatókra.
A tanárok közül is bárkinek odaadható. Majd eltanítgatja! Ebben benne
van már a tárgynak bizonyos lekicsinylése is : nem olyan fontos tárgy,
csak amolyan sallang, hiszen érettségin sem igen érdeklődnek iránta!
Pedig a filozófia sokak véleménye szerint igen fontos tárgy volna
a középiskolai tanulmányok bekoronázása alkalmával. Hiszen miről van
itt szó? Visszafordulni az eddig megtett útra, öntudatosítani a szellemi
tevékenységet. Eddig csak tanult, ismereteket szerzett a diák, most reá
kell döbbenteni azoknak az utaknak a szépségére és áhítatba ejtő tör
vényszerűségeire, amelyeken nap-nap után járt és járni fog. Ki merné
kétségbe vonni, hogy nem ez az ideálja középiskolai tanításunknak ?
Igen, a tudatosság!
Ha ebből a szempontból nézzük a filozófia methodikaí kérdéseit,
maguktól oldódnak meg. Helyszűke miatt is, de meg azért, mert a világ
legokosabb embereinek, tanároknak beszélek, csak nagyon röviden jel
zem a következőkben gondolkodásom csomópontjait. A kijelölt pontok
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közt a hálózatot kiki bizonyára könnyen kiépítheti, sőt tovább építheti.
Alapelvem az, hogy nem annyira új csodákkal kell tömni itt a diák
ságot, hanem teljesen gyakorlati síkban koncentrálni eddigi tudásukat,
s ezekből tisztán sokratikus módszerrel kipattantani a „gyémántháló
zatot". Bőséges anyagot ad minden tantárgy a fizikától el a vallástanig,
de könnyen emlékezetbe véshető természetéért különösen áldásosnak
bizonyult a magyar és külföldi irodalom köre. Természetesen a tanár
nak nem szabad elzárkóznia az újabb szaktudományi haladástól (csak
persze itt nagy óvatossággal kell eljárni). Wundt intézetében töltött egy
esztendőm meggyőzött arról, hogy sok minden nagyon odavaló
középiskolai filozófia tanításunkba a kísérletekből is. Nem mulasztom
el soha, hogy a gyakorlati jelentőségű, a tanulók érdekkörébe vágó
frappáns, pl. a tehetségvízsgálatoknál alkalmazást nyerő, kísérleteket
ne ismertessem, sőt magunk is csinálunk apró kísérleti eszközöket. Igen
jó pl. a tachistoskópunk! Olcsóbb eszközöket, alkatrészeket eleinte
Lipcséből hozattam, a szinte egyeduralkodó Zimmermann cégtől. (Wasserturm-strasse) De Marx és Mérey is berendezkedett már egy és más
gyártására. Szóval tanításunk valahol a fizika és a legtisztább szellemtudományok között áll, s ez a reális színezet rendkívül imponál a
tanulóknak.
*
*
*

Ennyit röviden bevezetésül a módszerről. Egyébként álljon itt tájékoztatóul
annak az eszmecserének a vázlata, amely kifejlődött köztem és tanítványaim között
dec. 3-án a nagykőrösi ref. Arany János gimnázium Vili. osztályában. (Gyorsírással
jegyezte Rácz István Vili. o. t.) Áz óra tárgya a fa n tá zia volt, amely hitem szerint
legfontosabb, de egyben a legnehezebb és legfelületesebben kezelt szakasza a lélek
tannak, s éppen ezért is örömmel választottam ezt az órát a szerkesztő felszólítására.
Megjegyzendő, a kísérleti lélektan is itt áll a legtanácstalanabbúl. Éppen ezért ne
lepődjék meg senki, hogy aránylag sok lesz az én beszédem, sokkal több, mint más
fejezeteknél. (A dőlt betűs nyomás a tanár szavait jelzi, a rendes szedés a tanulók
beszéde. Lényegtelen, nógató kérdéseket és nyögdécselő feleleteket itt helyszűke miatt
kihagytam. Mindenki odaképzelheti, aki tanított.)

TANÁR: Miről is volt már eddig szó? TANULÓ: Az érzetek
ről, a képzetek előállásáról és elemi kapcsolatairól. Azután rátértünk
„a magasabb lelki működések“ tárgyalására: beszéltünk már a figye
lemről, emlékezetről és negatívumáról, a feledésről, most jön a képzelet
tárgyalása (Rövid ismétlés).
Ezerszer hallják a gyakorlati életben ezt a szót: képzelet, fantá
zia, mit értenek alatta ? — Kiderül, hogy ilyen közönséges kifejezésnél
is milyen bizonytalan, sőt téves a tartalom! Ilyen feleletek fordulnak
elő még ezen a fokon is: „Mikor magam elé képzelek valamit.“ „Mikor
látok olyasmit is, amit magam előtt nem látok.“ íme élesen meg kell
húzni a határt a puszta emlékezet és az alkotó fantázia között. Ezt a
táblára is írjuk:
. .
,
, . ,,
1. Az emlekezet reprodukál.
2. A fantázia újat alkot.
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Szóval a képzelet munkájában szinte isteni színvonalra emelkedik
az ember. .. Kik is a fantázia legfőbb munkásai világunkban ? A
művészek, költők stb. Van-e tehát valami értelme, hogy ezek olyan
különleges tiszteletben részesültek hajdan, sőt ma is ? Hogyne, hiszen
isteni nyilvánul meg bennük. Jóltevői is az emberiségnek, mert színt
és illatot, gazdagságot visznek bele életünkbe, mely nélkülök olyan
szürke volna.
Fontos fordulat jön : Mégis mennyiben áll lejjebb az Istennél az
ember a fantázia munkájában 7 A bibila első lapján felséges jelenet
az, amikor az Isten „semmiből“ teremt mindent. (Itt kitértünk arra,
hogy filozófíailag helyes-e ez a „semmiből teremtés“ ? Hogyne, hiszen
ha valamit tételeznénk fel az Istenen túl, annak is kérdeznénk az
okát stb. Szóval egyetlen megoldás a filozófiai egy Isten fogalma és
annak mindenhatósága.) Az ember, a művész tud-e semmiből teremteni 7
Általános hallgatás, majd „igen-nem“ felkiáltások. Nem. A vizsgálatok
azt mutatják, hogy anyagilag semmi sem új a fantáziában, az elemek
valamilyen élményünkben már ott voltak. Anyag nélkül mozdulni sem
tud a művész. Vájjon, mire való a művészek élménykeresése is 7 Jó
feleletek során példák jönnek a magyar irodalomból Balassitól a most
tanult Eötvösig. Kemény Zsigmond elbeszéléseinek komor környezet
rajzát mi magyarázza 7 Maga is zord, visszavonult agglegényi életet
élt. Egyetlen huszárja sokszor felvonul regényhősei mellett. Országos
gondok voltak az ö „bútorai“ is. A modern költők feltűnő élvezethajszo
lása is miben leli magyarázatát 7 A mai komplikált világban valami
újat keresnek s a divatos tudatalattiság (Freud) sokszor szinte a leg
szélsőségesebb mámorkeresésbe hajszolja őket.
Pedig — testi
oldalától eltekintve — lélektanilag is teljesen helyt álló-é felfogásuk 7
A figyelemnél már említettük az izgatószerek hatását. Egyetlenegy szer
volt áldásos a kísérletek szerint: a tea. A szesz első pillanatban két
ségkívül feljebb emeli a teljesítő képességet, de aztán ez mélyen le
zuhan. Mit is mond a biblia a pünkösdi prédikáló apostolokra 7 Édes
bortól részegedtek meg. Jelentősége. Sohasem a „kocsma gőze“, csak
a „Szentlélek“ képesíthet igazán nagyra! Igen, az alkotóképesség tel
jességének nincs szüksége testbénításra, sőt! Hogy is nevezik a teremtő
hangulatot egy régi szép magyar szóval? Ihlet. Testi vagy lelki mámor-é
ez? Emelné e valami magasabbra Petőfi értékét, ha tudnánk, hogy a
bor hatása alatt csinálta meg március 15-ét? (Általános elképpedés és
határozott „nem" felelet. Némelyek arcán azonban mintha átvillanna,
hogy a bor is segíthette volna a kitörés pillanatát. Erre szőnyegre hoz
zuk egészen ezt a kérdést őszintén. Való, hogy a harctéren a rohamot
erős rumoztatás előzte meg. De ennek más célja és lelki hatása volt,
nem a fantázia felcsigázása. Mi hát az, ami fogyatékosabb élmény
anyag mellett is csodával határos műalkotások létrehozására képesíti
a művészt ? (Nehéznek bizonyul a kérdés, s a tanárnak kell hathatósan
segíteni !) Munkácsyról, Michel Angelóról az ifjúság is tudja, hogy a
saját alakjaikat is beállították kompozícióikba. De vájjon döntően fontos-e
ez, s más realitás a művészi alkotás egészére nézve 7 A részek élnek-e
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a Honfoglalásban, vagy pedig mögötie van-e valami gondolat? Michel
Angelo láthatta-e az Űtolsó ítéletet, mégis meg tudta-e festeni ? Eleven
eszmecserében lassanként kialakul, hogy minden művészi törekvést,
alkotást háttérben egy vezérlő gondolat irányít, e nélkül semmi az
egész alkotás, Ez, amit az irodalomban „alapeszmének“ nevezgettek a
tanulók. (Pár mű alapeszméje.)
Kapva-kapunk ezen a fontos eredményen, amelyet szeretnék a
tanulók esztétikai alapelvévé is tenni, s világnézetük egyik sarokkövét
lerakni vele. Táblára írjuk: A fantázia nélkülözhetetlen két eleme:
1. Anyag (képzetek, élmények).
2. Jelentés (alapgondolat),
Mi következik ebből? Csupán csak megvesztegető színes szavai
alapján lehet-e valamit költeménynek, kuszán felrakott színei alapján
festménynek tekinteni? Futuristák, kubisták, Kassák, sőt Ady Andrének is sok verse! Szorul-e Ady Endre arra, hogy a szemetet is — ami
mindenütt van — értéknek tartsuk nála ? Nem ! Csak a történelmi
távlat hiánya idézi elő akár az egyik, akár a másik irányban a túlzást!
[Mondjunk egy pár szép Ady költeményt! Én felolvasom bámulattal „A
vár fehér asszonyát". Értelmetlenségeiből is olvasunk fel.)
Igen, az az igazi művészi munka, amelynek láttára úgy kiáltunk
fel szent és boldog ujjongással, mint Reviczky, Munkácsy „Ecce homo‘‘-ja
láttára;
.
Ez Ö! így képzeltem én
Álmomban éjjel, elmélkedve nappal,
Kerestem arcét, végre föllelém 1...

Az örökéletre hivatott művészi alkotás nagyszerűsége mellett is
végtelen egyszerűnek, szinte egyetlen lehetséges megoldásnak tűnik fel!
Különlegességek, erőltetett egyénieskedések különben sem válnak egy
könnyen nemzeti tulajdonná, mert nincs kapcsolatuk a nemzet leikével,
pszichológiailag pedig ez minden lelki hatás főfeltétele! Soha sem tart
hatunk tehát igazi, örökéletre hivatott művészi alkotásnak olyat, amely
ben vagy az értelem, a jelentés sántít, vagy a kifejezés erőtelen. Sőt,
ha rangfokozatról kell beszélni, az első még fontosabb és maradandóbb.
(Zrínyiász. Vázolva rajzoló feltalálók, tudósok munkája! Madách.)
No most az a kérdés, milyen átalakulásokon megy keresztül az
élményanyag a művész kezében? Minden tankönyv ismerteti az abstrakciót, determinációt és kombinációt, bőséges művészeti példákkal letár
gyaljuk mi is. Fontosabb azonban a fordulat: mi vezeti a művészt az
utak és módszerek megválogatásában ? Művészi ösztöne, mely legerő
sebben működik az ihletben felvillan azonnal lelki-szemei előtt a kívánt
kép, Akiben nincs meg a „meglátásnak" ez a készsége, ne menjen
művészi pályára, legfeljebb mester-ember válik belőle. Ez a lényeges
különbség művészet és mesterség között!
Milyen lehet a képzelet munkája, könnyű vagy nehéz ? Bizony
talan feleletek! Bizony legtöbbször igen kimerítő, (Beethoven) anélkül,
hogy a művész teremtő révületében tudna róla. S éppen ez a veszedelme.

PRO TESTÁN S TANÜ G YI SZEMLE

439

Minden művészi alkotás egy darabja a művész, — sőt az utódok élet
energiájának. Tekintsünk csak végig néhány művész életén : voltak-e pl.
gyermekeik s milyenek ? Milyen volt a maga egészsége ? Nagyon sok
(példák!) nem jutott a családalapításig sem, soknak nem volt gyermeke,
amelyiknek meg volt, nem tanúsította az a legnagyobb energiát az élet
küzdelmeiben. (Petőfi Zoltán!) Itt van a mi névadó Nagyunk: Arany
János, aránylag még legboldogabb családi életet élő költőnk, himnuszt
irt a családi életre: „Itthon": Itt mosolygó kis családom közt van az
én boldogságom... s mi lett a vége ? Leánya nem bírta kiáltani az új
életadásnak azt a megpróbáltatását, amit közönséges halandók száz
ezrei kiáltanak, nagyreménységű fia szép állásba emelkedve összerogyík az ember életútjának a felén... Ebben is hasonlítanak a mű
vészek a papokhoz, misztikus tisztelettel körülvett emberekhez: sőt nem
is mást, hanem magukat áldozzák fel az emberiség oltárán.
De ők nélkülözhetetlenek, mert az ő tűzökől új meg új fény és
melegség árad a világra. Vegyünk pl. egy magyar költőt, azt pl., aki
a legnagyobbat adta eddig a világirodalomnak a magyar költők közt!
Ez Petőfi (Grimm). Bizonyára rendkívülinek kell lenni fantáziájának!
Ki tudna mondani csodálatos fantáziájára valló költeményeket, idéze
teket. Számosat mondanak: „Felrepülök ekkor gondolatban ..." (amikor
még repülőgép sem volt!) A Tisza rajza stb. stb. Engedjék meg, hogy
én csak két költeményére hívjam fel a figyelmet, amit nem emlegetnek
annyira, pedig szédületes fantázia nyilatkozik bennük. A „Felhők“
egyik epigrammjában pl. ezt mondja:
A bánat? Egy nagy óceán.
S az öröm?
Az óceán kis gyöngye. Talán,
Mire felhozom, össze ts töröm.

Gondoljanak csak jól r á !... Maguk mit felelnének erre a kérdésre:
mi az öröm és mi a bánat? (Kapkodják a lélekzetet a fiúk.) S Petőfi? . . .
(Áhitatos csodálkozás.)
Erről mondta Meltzl Hugó, a legnagyobb magyar Petőfi rajongó
a kolozsvári egyetem híres professzora, hogy midőn Afrika partján
felolvasta ezt a röid néhány sort egy művelt franciának, az izgatot
tan ugrott fel, s lehetetlennek tartotta, hogy ezt egy 23 éves ember
írhatta! Mit gondolnak különben, mi az áldásosabb a művészet szem
pontjából : a bánat, vagy az öröm ? Némelyek bizonytalankodnak, de
a nagyobb rész habozás nélkül feleli: a bánat! Miből látják ? Balassi
szerelmi bánatából fakadt dalai a lagszebbek stb. Kisfaludy S. Kesergő
Szerelme is nagyobb hatást tesz, mint a Boldog szerelem! Mi a mű
vészetnek a hivatása tehát önmagára a művészre nézve ? Megkönnyeb
bítés. Életszükséglet, nem fényűzés, vagy játék az irás önmagára nézve
is. — Másik Petőfi költemény volt az Egri hangok. Különösen meg
csodáltuk a Ill-ik versszak pazar fantáziáját: „Kedvemnek ha magva
volna“ . . . Télen rózsaerdő ! . .. Égre feldobott szív, mint nap ! . . .
Hogy jelentkezik a művészi tehetség? Melyik fajtája lép legelő
ször fel ? Milyen csodagyermekeket emlegetnek pl. leggykrabban ? Ze-
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nei hajlamú csodagyermekeket. Példák: Mozart, Haydn, Liszt. A köl
tői hajlam mikor szokott elhatározólag jelentkezni ? Gondoljanak az
Önképzőkörre!? Felsőbb, VI—VII, osztályos korunkban! Jó-e a csoda
gyermek kultusz ? Nem, mert hamar kiéli magát a gyermek, különö
sen, ha csak kikiáltott tehetség. Pedig minden szülő hogy van a gyer
mekével, különösen, ha egyke ? Különbet nem ismer nála. Korán
„kunststücköket" mutogat vele, s örül neki. Jó-e tehát ez ? Nem- Hát
az elharapózott korai nyelvtanultatás ? Még kevésbbé, mert akkor még
magyarul sem tud igazában a gyermek, s összehasonlító képessége
sincs.
Jó, hogy mondják az összehasonlító képességet! Sokan azt hiszik,
hogy „óriási“ a gyermek fantáziája, pedig csak kezdetleges realitás
ez nála. A gyermek mit csinál a padlóval, székkel, ha megüti magát
bennük ? Megveri azokat. Minek a jele ez ? A gyermek nem tud különb
séget tenni élő és élettelen között, zavartalanul átviszi egyik tulajdon
ságát a másikra. Tökéletes boldogsággal gyí-tézik az asztallábhoz kö
tött spárgával, hintázik a falovon, gyönyörködik a kukorícacsutkás-rongybabában. Sőt mit gondolnak, melyik az igazán jó játék: a gazdagok
finom, művészi babája, vagy ez a kukoricababa? Ez, mert a maga
lelkét és elképzelését álmodhatja bele a gyermek. Később felébred a
kritika kora, de a nagy gyerek, a felnőtt is szívesen visszatér a képek
miatt ezekhez az átvitelekhez, csakhogy ekkor már tudatos a szimbó
lum, a misztikus ize mitt is kapós kép csak magyaráz. (Szimbolista köl
tészet. Ady olvasott „vár fehér asszonya“ !)
Újabban próbálták a fantáziát is bevonni a kísérleti vizsgálatok
körébe. Mit gondolnak könnyű volt-e ez, vagy nehéz ? Maguk hogy
csinálnák? (Tanácstalanság), No hát néhány újságban nemrégiben is
láthattak novella befejezési pályázatot. „Igen-igen!“ Jönnek az újságnevek ! Ilyesmik a képkiegészitések is. Detektivpróbák.. . Néhány sza
vas vázlat után történetet kell kerekíteni. . , Ilyén a Pintér Jenő fő
igazgató által rendszeresített szépirodalmi verseny is, melyen egy-egy
tartalmas és hangulatos cím jelzi nagyjából a tárgyat. A kidolgozás tel
jesen tetszésszerinti. Egyszer ez volt a cím : „Megsebzett szívvel idegen
földön" .. . Most pl. Áprily Lajos fia nyerte! Ezeknek a módszereknek
csak egy bajuk van, nehéz az értékelés, számszerűleg korántsem tudjuk
úgy megjelölni, mint pl. a figyelemnél vagy az emlékezetnél már mó
dunk van rá. De azért nagyjában elég jó tájékoztatást adnak. Elvégre
minden becsülettel írt magyar dolgozat is visszatükrözte ti egy-egy
osztály minden tagjának értelmi színvonalát, az alkotásra nagyon jel
lemző a fantázia. Mindenkiben van valamilyen irányú és nagyságú
fantázia. Száraznak hirdetett tudós sem lehet el jókora fantázia nélkül,
mert az eredmények hamarabb meg szoktak lenni, mint a hozzávezető
utak. (Példák: Newton stb., Edison első villanylámpájáért hozott áldozatai!)
*

*

*
Foglaljuk össze most már a mondottakat. (Ott a tárgyalás minden
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fontos pontja a táblán, ami figyelmeztet a fordulatokra!) Megtörténik,
(Közben az idő is lejárt.)
*
*

*
Megjegyzem, e közlemény sürgőssége és a tárgy kikerekítése miatt ezen az
órán egyáltalán nem „kérdeztem", csak visszatekintettünk. Máskülönben két részre
tanácsos szakítani az ilyen nagyobb témákat. Azzal is szoktam segíteni a haladást,
amire a heti két óra nagyon ráutal most mér minden filozófia-tanért, hogy önként
vállalkozók átveszik a következő paragrafust, — ha tudnak, olvasgatnak még hozzá
(Korniss : A lelki é le t!), de mindenesetre a vita folyásában tevékenyebb részi tudnak
venni, hiszen gondolkoztak előre rajta! Más tantárgyban is ajánlom ezt a módszert.
E tétel kifejtésénél — szerencsétlenségre — a vállalkozó ifjú nem volt jelen, s így
ezzel is nehezbbedett a helyzetünk. De amint látható, akarattal s egy pillanatig sem
lanyhuló diskurzus-vezetéssel meglehetősen sikerül még nehezebb dolog is.

(Nagykőrös)

Dr. Toros László.

A fogalmazástanítás kérdéséhez.
A múlt század vége óta szakfolyóirataink egész sereg cikke mu
tatja, hogy a magyar tanárság hogyan akar számot adni magának a
fogalmazástanítás munkájáról és hogyan keresi a megfelelő módszert
jobb eredmény elérésére. Ha összefoglaló munkák a középiskolai fogal
mazástanításról hiányoznak is,* de kisebb hozzászólások az állandó, hol
erősbödő, hol gyengülő érdeklődés bizonyságai. Szakminisztériumunk is
nagy figyelemmel kísérte a tanárság munkáját, s 1913-ban külön rende
lettel próbálja a kérdést megoldani. (Olvasható az OKT. Közlöny 1913.
okt. 9. számában.) S mindezeken végighúzódik az a csüggesztő meg
állapítás, hogy a fogalmazás tanítása sok fáradsággal, lélekölő munkával
jár a tanárra nézve s mégsem hoz mégcsak kielégítő eredményt sem.
A tanárnak lemondással kell megállapítania, hogy diákjainak nagyrésze
nyolc éven keresztül körülbelül ugyanazokat a helyesírási, stilisztikai
és szerkesztési hibákat követi el újra és újra a magyar dolgozatokban.
Még a helyesírásban sem tesznek szert kellő biztosságra. Néhány szü
letett jó stiliszta és helyesírási tehetség nem bizonyít semmit a tömeg
fogalmazási és helyesírási járatlanságával és gyámoltalanságával szem
ben. Ha aztán egyéniséget keresünk a diákfogalmazványokban, akkor
még kisebbnek mutatkozik az eredménv. Betanult szólamok, üres verbalizmus, őszinteség hiánya, valami könyvszagú iskolai stílus, színtelen,
lapos kifejezésmód ejt kétségbe az érettségi dolgozatokban, sőt az
egyetemi hallgatók írásaiban is, — mint az illetékesek több ízben
nyilvánították. Talán még jobban mutatják fogalmazástanításunk siker
telenségét a közélet írásbeli megnyilatkozásai. Hát van nekünk elfogad
ható hivatali nyelvünk ? Nem valami antik csodabogár a hivatalos iratok
stílusa? Nem ezer a panasz újságaink magyartalan, pongyola, felületes
fogalmazása ellen ? Hol van az a tudományos nyelv, mely vonzóvá
* Csak legújabban jelent meg Mohr Győző: Fogalmazéstana. Budapest, 1930.
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tudná tenni a tudományos kutatás mai színvonalon álló eredményeinek
ismertetéseit? Hivatásos szónokaink tömege a nagyok beszédét variálja,
írásbeli közlésekre nem szoruló értelmiségünknek pedig a legkisebb
fogalmazás is elviselhetetlen munkatöbbletet jelent. Nemcsak nálunk
ilyen pesszimista a pedagógiai közvélemény a dolgozatírás és javítás
értékelésében. A német tanárok 1912. évi gmundeni gyűlésükön egye
nesen a dolgozatírás eltörlését kívánják. (L. erről a beszámolót az OKT.
Közlöny XLIII. évf. 264. stb. 1.) A stílusokról híres franciáknál ugyan
ezek a panaszok. (L. Payot: L’apprentissage de F art d' écrire. 1911.
Ismerteti: Kenyeres E., M. P., 1915) Fogalmazástanításunk meddősé
gének, a dolgozatírás és javítás sívár eredménytelenségének újabb han
goztatása és kiszínezése helyett alábbiakban e szomorú tények mélyeb
ben fekvő okait igyekszem megkeresni és az önként adódó következ
tetéseket gyakorlati munkánk jövője számára levonni.
Nem ringathatjuk magunkat a végtelenségig abban az illúzióban,
hogy hátha így is lehet valami eredményt elérni, hátha nagyon is szi
gorúak vagyunk magunkkal szemben. Sem a hagyományos eljárások
iránti tisztelet, sem a kitaposott ösvény kényelmessége nem szabad,
hogy elfogulttá tegyen. Mert csak így lesz nyilvánvaló előttünk eddigi
fogalmazástanításunk hiábavalósága. Csak a fogalmazás lelki folyamatára
kell gondolnunk, hogy azonnal szemünkbe tűnjék iskolai dolgozatírásunk
természetellenes volta. Gondolatainknak a nyeU eszközeivel való érzé
keltetése a fogalmazás. Belülről kifelé ható szabad lelki tevékenység.
Alkotás. Formák keresése abból a célból, hogy a lelkünket feszítő
gondolatokat, érzéseket, vágyakat és törekvéseket lehetőleg ugyanazon
módon visszhangoztassuk azoknak lelkében, akikkel fogalmazványunkat
közöljük. Igazi írásmű csak akkor jön létre, ha írójának van mondani
valója. Ha vrn mit kifejeznie és ha saját indításából ki is akarja fejezni,
nem pedig ki akarják belőle sajtolni. A költő nem tud parancsszóra
énekelni, A dal önmagát jutalmazza. „Das Lied, das aus der Kehle
dringt, ist Lohn der reichlich lohnet.“ Mennyire különbözik ez a szabad,
— mert a lelket a kifejezésre törő gondolattól felszabadító — tevé
kenység az iskolai dolgozatírástól! Legújabb tantervi Utasításunk is
sok olyan tárgyról kíván világos, ügyes fogalmazványt a tanulótól, amely
tárgyakról neki kifejezésre törő, sürgető mondanivalói nincsenek, nem
is lehetnek, Semmiképpen nem várhatjuk még VIII. o. diáktól sem,
hogy ékes tollú műértő, kritikus, erkölcsbölcsész, vagy szakíró legyen.
Ha vannak is hézagos ismeretei az esztétika, poétika, erkölcstan s a
szaktudományok terén, ezeknek ismétlése dolgozat formájában semmi
féle ösztönzéssel nem lehet rá, — mert a tanultak visszakérőzése nem
felszabadító, hanem lenyűgöző, bántó lelki munka. Hogy pedig eredeti
mondanivalója lenne ilyen tudományos kérdésekben, azt már igazán
nem tételezhetjük fel. Erkölcsi témák fejtegetése érett tapasztalatot
kíván (— milyen hosszú tapasztalatok eredménye egy-egy erkölcsi
igazság! ), irodalmi értekezések írására érettebb műízlés szükséges,
szaktudományi értekezéseknél pedig szélesebb körű s mélyebb tudás
kellene, mint amilyennel középiskolai tanulóink rendelkezhetnek. Két-
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ségtelen, hogy írásbeli dolgozataink szabályszerű témáiról a diáknak
nincs spontán közölnivalója. Már ez elég arra, hogy munkáját kedvet
lenebbé tegye. Másik tényező a tételek kötöttsége. Nem írhat arról,
amiről szeretne, hanem legtöbb esetben pontosan megszabott tételt kap.
Az író nem a maga számára ír, hanem közönségének. Még a napló is
azzal aki nem mondott céllal készül, hogy egyszer valaki nyilvános
ságra hozza. Minden fogalmazvány kisebb vagy nagyobb nyilvánosság
számára születik. Az iskolai fogalmazvány ez idő szerint egyesegyedül
a tanárnak szól. Célja: az érdemjegy. Ezért jár vele a számadás izgalma,
a képtelenség, tehetetlenség érzése, a jobbat akarás vágya, és ebből
következőleg a csalás, más színben feltűnni akarás ellenállhatatlan
kísértése. Mennyi kényszerű buzgólkodás, de mennyi képmutatás, tiltott
segítség, mennyi hazugság, a tanár kitanult ízléséhez való szolgai, önállótlan alkalmazkodás, betanult, kiollózott frázisok tömege 1 Mindez a
jegyért! Hány tanuló pirulna osztálytársai előtt, ha dolgozatát nyilvá
nosságra hoznák 1 S nem éppen a leggyengébbeknek volna miért szé
gyenkezniük. De a mai Utasítás helyteleníti még a megdicsért sikerült
részletek felolvasásánál is a szerző megnevezését, még inkább a hibák
megbeszélésénél. Kímélni kell a tanulók érzékenységét! Hát nem igazabb, becsületesebb, őszintébb lenne az iskolai közösség szelleme, ha
eleitől fogva hozzá szoktatnánk tanítványainkat ahhoz, hogy fogalmaz
ványukat az egész osztálynak írják és róluk az egész osztály mondjon
bírálatot?! így lenne az iskolai fogalmazványnak állandó közönsége,
még pedig olyan, amelynek szellemi színvonala az íróéval nagyjából
megegyezik. Az elsoroltakon kívül még a kiszabott, sőt pontos napon,
előre megállapított idő is szigorú megkötöttséget jelent a dolgozatíró
diák számára. A házidolgozatok mai rendszerünk mellett nem vehetők
tekintetbe a fogalmazás tanításánál, mert nélkülözik az őszinteség és
eredetiség minden biztosítékát.
Amilyen természetellenes tevékenység a dolgozatírás, ép annyira
haszontalan, eredménytelen a dolgozat javítás mai módja. Főként a nagy
tanulói létszám miatt ez a javitás csak a felmerült hibák robotszerű
pótlása megfelelőbb kifejezésekkel mélyebb hatás nélkül. Sok időt vesz
el a helyesírási hibák javítgatása, mert a dolgozatok még a felsőbb
osztályokban is tele vannak velük. A közös javítás a stilisztikai hibák
nál száraz elméleti munka. Az összefüggésből kiragadott hibák elvesz
tik helyzeti jelentőségüket. Egyszer-kétszer talán lehet érdeket kelteni
az ilyen javítás iránt, de állandóan alkalmazva unalmassá válik. Amellet, ha a füzeteket a közös javítás előtt kiosztjuk, akkor a tanulókat
annyira elfoglalja saját dolgozatuk sikere, a szomszédok jegyével avló
összehasonlítás gondja, hogy képtelenek teljes lélekkel odafigyelni a
megbeszélésre. Ha nem mutatjuk a dolgozatokat, akkor a kíváncsiság
gyötri őket és a közösen megbeszélt hibák javítását elfelejtik akkorára,
mire saját dolgozatukban sor kerül rájuk. Ezért a hibák nagyrésze javítatlanul marad, vagy pedig még rosszabb kiadásban kerül a javításba.
A részletek kerülésével megállapíthatjuk, hogy a stílus fejlesztésének a
dolgozatjavításnak ez a módja nem válik hasznára, mert nem teszi lehe-
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tővé minden tanuló teljes dolgozatának megbeszélését. A tanulók egyet
len dolgozatukról sem kapnak egységes képet, pedig csak így juthat
nának fogalmazási munkájuk mélyebb megértéséhez. Ha az Utasítás
szerint egyes részleteket fel is olvastunk a jobb dolgozatokból, ez
megint csak mozaikok felmutatása marad. S főleg: nem részesülhet
minden tanuló dolgozat, összefoglaló, az egészet tekintetbe vevő, a
hibákat összefüggésben felmutató, megértető és meggyőző javításban.
Ha ezekben látjuk fogalmazástanításunk eredménytelenségének
okait, csak úgy javíthatjuk meg a mai helyzetet, hogy a diák fogalma
zását természetessé igyekszünk tenni és a javítást célszerűen átalakít
juk, a stilkészség fejlesztésére hasznosítjuk. Minthogy a tantervi utasí
tásokhoz alkalmazkodnunk kell, a továbbiakban azokból indulunk ki.
E szerint a fogalmazástanítás kétirányú, mert egyfelől önálló gon
dolataink szabatos és ügyes kifejezésére akar nevelni, de megadott té
telek kidolgozásával, a felsőbb osztályokban mindinkább irodalmi érte
kezések készítésével. A szabad tétel és élményfeladatok kezelésében
az Utasítás nagy óvatosságot ajánl. Bármennyire fontos is, hogy diák
jaink olvasmányaikról be tudjanak számolni írásban is, és bármily
nehéz feladatnak látszik ez sokszor felnőttek számára is, iskolában,
vagy könyvekből szerzett ismeretek rövídebb, vagy részletező repro
dukálása nem igazi fogalmazás. Az ilyen dolgozatokkal csak mások
gondolatainak őszinteség nélküli ismétlésére, frázisok írására, ollózására
neveljük a tanulókat. Ha nincs valakinek önálló mondani valója, ne
kényszerítsiik írásra. Csak az írjon, akinek a lelkét feszíti a közlés
vágya. (Weszely Ödön d r.: A fogalmazás tanítása. Magy. Paed. 1901.
évf. 153. stb.; továbbá ugyanő: A modern pedagógia útjain II. kiadás
374, stb.) Ha diákjaink velükszületett stíluskészségének fejlesztéséről
van szó, akkor kirekesztendők vizsgálódásaink köréből a reproduktiv
feladatok. Mivel a tanterv megköveteli ezeket is, nem tehetünk mást,
minthogy iratunk irodalmi, erkölcsi és történelmi tételeket, de ezeket
nem számíthatjuk be a fogalmazókészség önálló megny ilatkozásai közé.
Természetesen kirekesztendők a helyesírási, nyelvtani, sőt stilisztikai
gyakorlatok is. Az így maradó dolgozatokat most már hogyan használ
juk fel célunk elérésére ? Két fontos szempont van: a témaválasztás és
a javítás kérdése. Vagy más szóval: az előkészítés és a megbeszélés.
Ebben része van a tanárnak. Ami közbe esik : a fogalmazás munkája,
a diák dolga. Ezt a tanár vagy az osztály beavatkozása csak zavarja.
Az előkészítés nem a téma egyszerű odavetését jelenti, hanem a tanuló
lelkének előkészítését a megnyilatkozásra, közlési ösztönének felkeltését
és helyes irányítását. Ehhez bizonyos lelki atmoszféra szükséges: biza
lom kérdése. Bármily nehéznek látszik is, ez a probléma megoldható.
A tanárnak módjában áll a gyermeki lélekhez való folytonos alkalmaz
kodás, fejlődésének ismerete által olyan tárgyakra, eseményekre, jelen
ségekre, belső lelki mozgalmakra irányítani a tanuló közlési vágyát,
amelyekről bizalommal írhat. Ez az álláspont kizárja azt, hogy indisz
kréciót kívánjunk a gyermektől. Óvakodni fogunk belekíváncsiskodni
családi körülményeibe, hátha szégyenkezve takargatja előttünk! Nem
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firtatjuk ítéletét, gondolkodását tanárai felől. Alkalmat sem adunk ilye
nek közlésére. Itt a legnagyobb veszély az őszinteség folytonos meghazudtolására. Ne kívánjunk mélyebb reflexiókat alsó osztályos növen
dékeinktől. Csak a felsőbb osztályok tagjai ismerik — némileg —
saját lelkűket és tudnak valamennyire számot adni arról, ami bent
végbemegy. Ne bolygassuk a serdülő korban a gyermek forrongó lelkét,
ne kövessünk el szentségtörést a szemében! Ügysem nyilatkozik ebben
az életkorban. Sok tapintatra van szüksége a tanárnak, hogy a tanuló
közlési vágyát ne elfojtsa, hanem életre keltse.
Hogy őszinte megnyilatkozást kapjunk, szükséges, hogy a tanulók
akarjanak is írni a kérdésről. Itt semmi más megoldás nincs, mitha
kizárólag élménytételeket adunk és a tárgy pontosabb megválasztásában
szabad kezet, engedünk. Hogyan kívánjunk őszinte szót olyasmiről, ami
a növendéknek sohasem volt igazi élménye ? 1 Hát ér-e akár a legna
gyobb írók alkotási közül is az, amely nem mélyebb élmény terméke ? !
Utasításaink nagyon óvatosak az élménytételekről szóló megjegyzé
sekben. Pedig ha eredményessé akarjuk tenni fogalmazástanításunkat,
annak egyetlen módja: teljesen az élménydolgozatok alapjára állni,
csak persze válogatni, tisztogatni kell az élmények között; én élménnyé
tehetek a tanuló számára sok mindent fejlődéséhez képest, iskolai
tárgyakat, még irodalmi remekműveket is. Csakhogy ez utóbbiaknál
nem esztétikai méltatás lesz az élmény természetes gyümölcse, hanem
sokkal inkább a diák tetszésére bízott részlet hatás, vagy összbenyo
más szavakba, írásba öntése: Egy kedves hős lelkivilága, egy mű meg
ragadó alapeszméje által felkeltett gondolatsorok stb. Az összehasonlí
tások jók szóbeli fogalmazásra, logikai képzésre, az esztétikai ítélőké
pesség iskolázására. Ugyanezt szolgálják az iskolai (és házi) olvasmá
nyok megbeszélése is. De ne kényszerítsünk ki ilyeneket önkéntes
megnyilatkozásul tanítványainkból! Ha akad köztük, akiből kikivánkozik ilyesmi, ott van számára az önképzőkör. Hagyjuk, hogy ott mond
ják el eszméiket az újabb irodalomról, modern irányzatokról stb.
A témaválasztáshoz tehát a fogalmazvány előkészítéséhez tartozik
az élmények rendezése, kiszemelése, bizonyos koncentrált szemléltetés.
Felhívjuk az osztály figyelmét bizonyos jelenségek megfigyelésére. Vagy
együtt figyelünk meg érdekes jelenségeket. (Jó példákkal szolgál erre
nézve — elemi fokon — Háros—Körösi: A magyar fogalmazás kézi
könyve.) Ezekben a tanár bizonyos fokozatosságot állapít meg az egy
szerűbbtől a bonyodalmasabb felé, a külső jelenségek után felsőfokon
a belső állapotok, történések felé. Az észleleteket meg is beszélik kö
zösen az osztályban. A dolgozatíráskor már csak a kellő hangúlat fel
keltése a tanár dolga, megfelelő előkészítés után a diákok tele vannak
mondanivalóval, s örömmel írnak. A témát nem kell szűkre szabni.
Különösen alsó fokon szükség van a teljes választási szabadságra. Sok
kal nehezebb kis diáknak arról írni. amit más vár tőle, mint nagyobb
nak, aki iskolai munkájában, a szóbeli fogalmazásokon (= pl. feleletek)
bizonyos gyakorlaíot szerzett a megszabott tételről való nyilatkozásban.
A tételgyüjteményeknek azért nincs értelmük, mert a fogalmazás he-
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lyes tanításával minden tételnek önként kell sarjadnia az osztály éle
téből. A tételek egymás utánját teljesen az osztály munkája szabja meg.
A dolgozatok előkészítésében a tanár mesterkéltség nélkül valósíthatja
meg a maga tervezetét. Apró mozzanatok elbeszélésétől, érdekes fel
tűnő egyszerű tárgyak, lények leírásától folyton összetettebb esemé
nyek és jelenségek ismertetése felé halad. Csak kényszer ne legyen és
egyhangúság! Hagyjuk megnyilatkozni a tanulók lelkét! Az irodalmi
vonatkozású tételeknél nagy óvatosság szükséges. Itt a hazug, kongó
frázisoktól csak a szabadság teljes érvényesítésével szabadulunk. Nem
minden műremek válik élménnyé minden növendékünk számára. Ha
pedig a közlés csak kényszerűségből származik, akkor nem eredméményezhet egyéni önálló fogalmazványt. (A reproduktív feladatokba is
vihetünk életet, ha nem egyszerűen elmondatjuk a mesék, olvasmá
nyok tartalmát, hanem változtatást kívánunk. Pl. Toldiban Lacfi és Mik
lós találkozását Miklóssal beszéltetjük el. Máskor a mese szálát érde
kes ponton elmetszük és a tanulók úgy folytatják tovább. Egv-egy mo
tívumot megváltoztatunk s a fantázia is dolgozhat a mese tovább szö
vésében.) Vannak akik a közös élményeket nem tartják jó tételnek,
mert amit közösen tudnak, arról nem érdekes, nem érdekkeltő írni. (L. W.
Schneider: Deutscher Aufsatz. 1929. Handbuch des Arbeit s Unterrichts
für höhere Schule c. vállalat 4. füzetében: Arbeits unterricht im Deut
schen. 19. stb.) Az eddigiekből következik, hogy a közös élmény is
csak egyéni oldalról lehet tárgya a dolgozatoknak. És ha véletlenül
2 —3 diák épen ugyanazt a részletet írja meg, az még nem teszi unal
massá a javítást, sőt tanúlságos lehet.
A javítás (— értem itt az iskolai javítást —) munkájának irányításá
ban tud aztán a tanár útasítást adni a tanulóknak további foglalkozásukhoz.
Igazán eredményes és hasznos javítás csak a teljes dolgozatok
közös megbeszélése lehet. Nem elég a hibák egyszerű megjelölése,
egyenesen rossz (— mert a gondoldásról szoktat le), ha a tanár a hibás
rész mellett beírja a javítást is, szükséges, hogy a kis írót meg is győz
zük, hogy egy-egy kifejezése nem volt szerencsés. Ez pedig úgy tör
ténhetik meg, ha dolgozatát egészben felolvassuk, a megjelölt helye
ken próbáljuk megértetni vele, hogy miért kifogásoljuk, amit írt. Lehet,
hogy mindjárt saját maga találja ki, sőt a helyesebb, szebb, nyomosabb
kifejezést is megleli, ha nem: segít az egész osztály, a sok javaslat közül
majd sikerül valamiben megállapodni. Ilyenformán a javítási órán tulaj
donképen — közös fogalmazás folynék, ha külső körülmények megen
gednék az áttérést erre az újabb és elemi fokon már hazánkban is
gyakorolt módszerre. (Itt csak a nagykőrösi tanítóképző gyakorló isko
lában szerzett személyes tapasztalataimra és tanulmányaimra támasz
kodhattam. Ezt a módszert mai körülmények között a középiskolákban
nem gyakorolhatjuk.) A tanár tetszés szerint csoportosíthatja a dolgo
zatokat és így a hasonló hibák sűrítése nagyobb hatást tehet. A bírá
lat szempontját is óvatos megjegyzéseivel fokozatosan emelheti. így a
közös javítás kihasználásával tulaidonképen a fogalmazás elméleti kérédéseit gyakorlatképen észrevétlenül lophatja be a tanulók leikébe s
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munkájukat tudasíthatja. A tanár kellő tapintattal, minden egyes fogal
mazvány értékének kiemelésével, a kíméletlen „lebírálás“ meggátlásával
elérheti, hogy a javítás nem a múlt bűneiért való vezeklés lesz, hanem
a következő fogalmazáshoz készít elő s a tanulók stílusérzékét fejleszti,
nemesíti.
Azok a dolgozatok, amelyeket az élmény feladatokon kivü laz Uta
sítás követel: helyesírási, nyelvtani, irodalmi, erkölcsi és szak dolgoza
tok, a gyakorlás célját szolgálhatják, de nem az alkotó fogalmazási kész
ség önálló működését. Ezeknél is jó, hogyha a száraz reprodukció gyöt
relmét valami érdekes probléma kitűzésével enyhítjük, ha itt is kívá
nunk valamit a gyermek sajátjából is. Enélküi igazán, taposómalom
számára a dolgozatírás. A fogalmazási készség fejlesztését szolgálják
bizonyos stílusgyakorlatok és maga a szóbeli fogalmazás. Közhely már,
de elégszer nem ismételhető, hogy a diák minden felelésében kívánjuk
meg a szabatos és csincs formát. Hibáit javítsuk, ízlését csiszoljuk. Nem
csak a magyar órákon, hanem minden tárgyban. Nem mellőzhetők
bizonyos szóbeli, esetleg írásbeli gyakorlatok a stílkészség erősítésére:
synonímák keresése és megkülönböztetése, adott kifejezések ellentété
nek keresése (különböző szófajoknál), felolvasott szövegekben egyes
szavaknak erősebb, találóbbakkal való helyettesítése stb. Ezek mind
támogatják munkánkat, de nem pótolják a szabad fogalmazás gyakorlását.
A fogalmazástanítás új módjának bevezetése sok külső és belső
akadályba ütközik, Talán legfontosabb lenne a siker érdekében a ta
nuló kifejezési készségének, szándékának minden zavaró melléktekintet
től való megszabadítása: tehát első renden az osztályozás elhagyása.
Ma az osztályozás fontossabb a diáknak, mint az egész dolgozat. Min
den erőfeszítése a jegyért van s ez a körülmény eltereli figyelmét a
munka érdeméről. Senkinek sem lenne kára abból, ha az osztályozás
elmaradna, a tanár javításánsk piros vonalai ép eléggé mutatják a hi
bákat és ép elég félelmesek jegy nélkül is. A diákban így lehetne fel
kelteni és erősíteni azt a tudatot, hogy a fogalmazás írása és javítása
az ő stílkészségének nemesítését szolgálja és nem hivatalos rubrikák
kitöltését. Osztályoznánk bár a reproduktív dolgozatokat, a beszámoló
kat, (ha már íratnunk kell), de nem kellene jegyet adni az igazi fogal
mazványokra, Persze itt munkánk egy másik korlátba ütközik: a fennálló
rendelkezésekbe. Osztályoznunk kell. Pedig bizonyos, hogy amíg a dol
gozatírás gyakorlás-jellege a tanításban ki nem domborodik, amíg fe
leletnek, számonkérésnek érzi a diák, amíg megnem teremtjük a tanulók
számára az őszinte, közvetlen, kendőzetlen kifejezési készség zavarta
lan működésének lehetőségét, addig a dolgozatírás gyötrelem, kínos ered
mény hajsza lesz és munkánk igazi céljához: a növendékek egyéni kifejező
készségének bizonyos magasabb szintre való emeléséhez nem jutunk
közelebb.
Azt sem tehetjük meg, hogy a dolgozatok számát szükséghez ké
pest korlátozzuk. Tanári köztudat, hogy az írásbeliek nagy száma csak
az értéktelenséget növeli. Ki sem javíthatjuk rendesen egy óra alatt a
fogalmazványokat. Ha alsó osztályban 5, felsőben 10 percet számíta
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nánk egy-egy dolgozat fent vázolt módszerű közös javítására, akkor
is egy órán 10, illetve 5 dolgozatot tudnánk alaposan megbeszélni és
kiaknázni, Igaz, hogy több nyereségünk lenne az ilyen javításból, de
egy 40 tagú osztályban 4, illetve (felső fokon) 8 óra kellene egy dol
gozat teljes kijavításához. Az egész iskolai évben 32 dolgozatírási órát
felvéve, 8, illetve 4 dolgozatot írathatnánk. Bármily erős is a meg
győződésünk, hogy ez sokkal többet érne, mint a mai 14 —16,
felső osztályokban 8 —10 dolgozat, még sem valósíthatjuk meg, mert a
dolgozatok számát törvényes rendelkezések állapítják meg. Még ha ezt
az akadályt el is lehetne hárítani, a túlzsúfolt osztályokban a fogalmazástanítás új módszere nem érvényesülhetne, (A régi sem !) Nem mel
lőzhetjük a tanári munka elé tornyosuló akadályokat, nehézségeket sem.
Bizonyos, hogy az uj módszer sokkal nagyobb terhet róna a tanárra, mint
a mai. Szélesebb stilisztikai iskolázottságot, nagyobb alkalmazkodó ké
pességet, biztosabb lélektani iskolázottságot, tanítványai életének, lelki
világának hívebb, behatóbb ismeretét kívánná. Koránt sem lenne ke
vesebb a dolga azzal, hogy nem javítana oly tömeg írásbelit. De bi
zonyos az is, hogy ha tanítványait őszinte, igaz fogalmazásra nevel
hetné, ha bizalmukat sikerülne megnyerni, ezzel hatalmas nevelő mun
kát végezne és saját munkáját is változatosabbá, tehát szebbé, élve
zetesebbé tenné.
Mindez persze még csak elmélet. Azért színtelen és a gyakorlat
ban még jórészt igazolatlan. A megvalósítás sokáig késhetik. De a
magyar tanárság nagy mulasztást követne el, ha saját szomorú tapasz
talatait szépítgetné és be nem vallaná, hogy a fogalmazás tanításában
csúfos és fájó kudarcot visel. Nagy mulasztás lenne a sikertelenség
okait fel nem tárnunk és a javulás útját nem egyengetnünk, nem keres
nünk. A fennálló rendelkezéseket tudomásul kell venni és meg kell
tartani. De furcsa lenne, ha ezek a rendelkezések örökké változatlanok
maradnának és ha a szükséges fejlődést nem a saját munkájának tapasz
talatain eszmélő tanári közvélemény irányítaná. Ezért volna szükséges
komoly munkával végigszántani az egész munkamezőt és kijelölni a
barázdákat a jövő vetése számára.
(Debrecen)
Péter Zoltán.

Hazai és külföldi irodalom.
Dr. Papp Ferenc: Az osztrák népoktatás. (Dunántúl, pécsi
egyet, könyvkiadó és nyomda, 1931. 60 lap.
A pedagógiai mozgalmak nem szünetelnek pillanatig sem, s a
kultúrfejlődés gondolata beidegződött abba a társadalomba, mely a
a háború után új életet él. Mintha a jövő felé törekvő minden vágy és
eszme az iskolában összpontosulna, feléje irányul minden érdeklődés.
A súlypont a felnövekvő ifjúságon van, mely az iskola gondozása alatt áll.
Az osztrák reformerek a pedagógiának értékes szolgálatot tettek,
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az ö kutatásaik az elméletnek nem egy tételét igazolták. Dr. Papp
Ferenc dolgozata ezért értékes a tanítással és neveléssel foglalkozók
számára.
Az osztrák állam és különösen Bécs városa a népoktatás terén
óriási léptekkel haladt előre. Szinte példaképe lett Európa többi orszá
gainak, A mi tantervűnk készítői előtt is az osztrák népiskola tanterve
lebegett. A szerző szerint az osztrák népoktatás lényegében kettős
tagolású: az elemi népiskola és elemi népiskolai tanitóképzés. Az egyik
az általános műveltség alapelemeinek közvetlen terjesztésével foglalkozik,
a másik tanítókat nevel, tékát az általános műveltség terjesztéséhez
közvetlen az alapot szolgáltatja.
Először az osztrák elemi népiskola szervezetét és munkáját jel
lemzi szerzőnk közvetlen szemlélet ajapján. A háborút bezáró össze
omlás után az oktatás terén felhangzott az „Ein Volk, eine Schule"
jelszó. A politikai hatalom birtokosai mindenféle Iskolatípusra kiterjedő
általános iskolareform megvalósítását tervezték, de a favorizált iskolafaj
a nyolcosztályú népiskola és ezen épülnek fel a főiskolai tanulmányok
és a gyakorlati élet érdekei szerint tagolt 4—5 osztályú középiskola.
Ez a polgári iskola megszüntetésével érhető el. — Nem végérvényes
az új tanterv, a keret kitöltését a tanítóra bízza.
Az új, 1920-ban Fadrusz Viktor által szerkesztett tanterv a tan
anyag előírásában szűkszavú, de részletes az alapelvek ismertetésében.
Didaktikai elvei: a népiskola tantárgyainak egységes keretben való
összesítése, a munkaiskola maradéktalan érvényesítése. — Minden
osztrák iskola kísérleti iskola lett. A bécsi tanügyi hatóság tanfolyamok
rendezésével, gyakorlati és kísérleti iskolával sietett a tanítóság segít
ségére. Hat évi kísérletezés eredményekép megjelent 1926-ban az
osztrák elemi népiskolai tanterv.
A nevelési cél megvalósításában három didaktikai alapelv köve
tését írja e tanterv elő: 1. A tanítás a gyermek környező világában
gyökerezzék, 2. a tantárgyak együttes tanításának s a tantárgyak köl
csönös vonatkoztatásának, 3. áz öntevékenységnek az elve.
A nyolcosztályú elemi iskola felső tagozata a polgári iskola rom
jain épült fel, s inkább középfokú, mint elemi iskola. Az egység csak
abban nyilvánul, hogy mindkettő kötelező. A törvény a felső tagozat
céljának megállapításánál egyaránt keresi a kapcsolatot az alsó tago
zattal és a középiskolával. Feladata befejezett műveltség nyújtása a
gyakorlati élet számára, továbbá az, hogy a tehetségesebbek közép
iskolába átléphessenek. Itt csak olyan tanítók alkalmazhatók, kik az e
tagozatban való tanításra jogosító vizsgálatot letették, vagy az egyetem
bölcsészeti karán végbizonyítványt nyertek.
Ezután részletesen ismerteti a szerző három heti tapasztalata
alapján a bécsi elemi iskolát. Itt nem tantermeket, hanem munka
termeket találunk. Ezek érdekessége, hogy jobb és hátsó faluk 160 cm.
szélességben feketére mázolt és táblának használható. Minden osztály
nak saját szemléltető eszközei vannak, s az alsó osztályokban mese
képek díszítik a falat, továbbá a gyermekek gondjaira bízott virágok is
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találhatók bennük. A felszerelést fejleszti az iskolával kapcsolatosan
megszervezett szülők egyesülete. — Nemcsak az elemi oktatás ingyenes,
hanem ingyen adják a tankönyveket és írószereket is. Ezzel az egyen
lőséget akarják dokumentálnif bár az eljárás egészségi szempontból el
ítélendő, s nem neveli az ifjúságot a könyv megbecsülésére.
A bécsi elemistáknak meglepően sok olvasókönyvük van: egy a
tananyag szemmeltartásával készült, a többi Bécs múltjából, jelenéből,
német mese-mondavilágból és klasszikusokból meríti anyagát. Van még
számtani gyakorló- és daloskönyvük; memorizálásra szánt tankönyv
azonban nincs. Ezt pótolja azonban a III. és IV. osztályban az ú. n.
„Merkheft1, melyben a gyermekek pár mondattal vagy rajzzal rögzítik
meg a tanultakat. A tanítás formája a beszélgetés, melynek rendszeres
nek kell lennie. Legkedveltebb tárgyaik a rajz és kézimunka. De a
fogalmazástanítás is nagyon előrehaladott, s alapja az élő beszéd.
Ezután részletes tájékozást ad az iskolai rendről, fegyelemről,
erkölcsi és testi nevelésről. Munkaközösség lévén, az osztály büntet és
jutalmaz. A felső tagozatban a fegyelmezés eszköze a magaviselet!
érdemjegy is, melynek felvételnél döntő jelentősége van. A bécsi iskola
erkölcsi nevelését vallásos szempontból a teljes közömbösség jellemzi.
A vallástanítást az iskola teljesen a felekezeteknek engedi át. Erre a
közömbösségre vezethető vissza az, hogy az intelligens szülők gyer
mekei a felekezeti iskolák növendékei, s így ezek nagy kedveltségnek
örvendenek,
Minden iskola jól felszerelt tornateremmel rendelkezik; az alsó
tagozatban a játékos tornát, a felsőben a rendszeres szabadgyakorlatot
és szertornát tanítják, — A jövő nemzedék fejlődése és munkaképes
sége érdekében Bécs városa a szegény gyermekeknek ingyen tízórait
és ebédet ad, nyáron pedig 2—3 heti ingyen nyaraltatásban is része
síti őket.
Ezután a tanítóképzésről ír szerzőnk. Ennek reformálását az elemi
iskola új tanterve tette szükségessé, különösen pedig ennek pedagógiai
és didaktikai követelményei. Az egységes iskola a tanítók egységes
kiképzését kívánja az alapelvekben, szellemben egyaránt. Így a tanítóképzés sem történhetik másutt, mint az egyetemen.
1923-ban ezenkívül a bécsi községtanács a tanítók tovább- és át
képzésére felállította a Pedagógiai Intézetet. Ebben kétéves a tanul
mányi idő, s ez egyetemi rend szerint négy szemeszterből áll. A tan
folyam tárgyai: filozófia, lélektan, segédtudományok, szabadon választ
ható szaktudomány és testnevelés. Központi tárgya azonban a neveléstudomány és segédtudományai, melyeket az egyetemen hallgatnak a
jelöltek. A tanfolyamot vizsgálat zárja le.
Általában a szerző főleg azokra a különbségekre mutat rá, melyek
az osztrák tanítóképzést a magyartól elválasztják. A latin nyelv tanítása
a leglényegesebb különbség, általában nagy súlyt helyeznek az idegen
nyelvek tanulására. De a gyakorlati kiképzésben is sokat nyújt az
osztrák tanítóképző: négyosztályú gyakorlóiskolája van, s nagy előnye,
hogy az utolsó évben minden héten jut tanítás a jelöltre.
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Végül még a tanítói továbbképzésről hallunk, s ennek szükséges
ségét hangsúlyozza a könyv. A. pedagógia újabb és újabb eredményeit
ismerni és munkájában érvényesíteni a valóban gyakorlati részt, nem
könnyű feladat a tanító számára. Ezért állítottak Bécsben továbbképző
intézeteket, melyek feladata nem csupán pedagógiai továbbképzés, ha
nem módot nyújtanak a műveltség elmélyítésére is. Ezenkívül szünidei
tanfolyamok tartásával is igyekeznek Ausztriában a továbbképzést elő
mozdítani. A pedagógiai szükség és politikai célok hívták életre 1923ban a már világhírű bécsi Pedagógiai Intézetet, mely hasonló, egyetemi
városaink népszerű főiskolai tanfolyamaihoz. Saját tanerői nincsenek,
hanem neves főiskolai és középiskolai, de elemiiskolai tanerők is látják
el itt a munkát. Ez szoros kapcsolatban áll a Pszichológiai Intézettel,
melynek jelenlegi vezetője a világhírű Bühler Károly egyetemi tanár.
Röviden ezekben ismerteti a szerző az osztrák népoktatás szer
vezetét és munkáját, melyet bécsi iskolalátogatása alatt ismert meg.
Ügy látja, hogy didaktikus tekintetben nincs nagy különbség Bécs és a
vidék között. Inkább a nevelés szellemében van eltérés: a bécsi iskola
hivatalosan nem vallásellenes, vallásos szellemnek azonban a vallás
órákon kívül nincs nyoma, a nemzeti érzéssel is mostohán bánik.
A vidék népiskoláiban viszont a vallásos s nemzeti szellem — külö
nösen a közelmúltban megindult és mind erősebbé váló vallási és
nemzeti ébredés folytán — erősebben érvényesül és fokozódik.
(Budapest)
Grósz János.
Teológiai tanulmányok. írták: A pápai református teológia aka
démia tanárai. Pápa, 1931. 771 oldal. Az egyes értekezések címei és
szerzői: Tóth Lajos: A páskha eredete és történeti fejlődése, 93. o.
Pongrácz József: Pál apostol Efezusban. 152. o. Dr. Tóth Endre: Mándi
Márton István élete, 206. o. Dr. Trócsányi Dezső: Mándi Márton István
tudományos munkálkodása, 124. o. és Török István: Barth Károly teo
lógiájának a kezdetei. Ára 20 pengő.
A jubileumi évkönyvek száma eggyel ismét szaporodott. Jogot
ilyen művek kiadására az aktualitás adhat s ez bizonyos mértékben a
tartalmat is befolyásolja, de kiadásra ösztökélhet olyan személyek iránti
tisztelet is, akik az emberi kor végső határaihoz érkeznek el s naggyá
nevelt tanítványaik a professzorok tudományos munkássága iránti há
lából tudományos dolgozataikból kötött csokorral kedveskednek.
Hazánkban az első típus a könnyebben megvalósítható. A máso
dikra csak szóbeli kísérletezések voltak, napjainkig teljesen eredmény
telenek. Ennek a harmadik jubileumi évkönyvnek birtokában bizonyos
revízióra vehetjük az első kettőről alkotott véleményünket. A maga
kiváló helyén látjuk ismét a miskolci jogakadémia ágostai hitvallás
jubileumával kapcsolatban megírt dolgozatait, de határozottan emelkedett
a soproni fakultás Hitvallás és Tudomány c. kiadványa, amely tartalmi
összehasonlításában és eredményében feltétlenül a pápai kiadvány felett
van. Mi az aktualitása ennek a könyvnek ? A főiskola 400 éves jubi
leumával összekötött ünnepélyességek maradandó emléke ez a könyv,
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s az itt található értekezések közül a Mándi Istvánról szóló két dol
gozat az, amelyek a jubileummal szoros összefüggésben is vannak.
S ez a két dolgozat az, amelyik értékben a többiek fölé emelendő.
Nemcsak azért, mert így az iskola jótevője iránti hálaadatosság lerová
sára alkalom adódott, nem azért is, mert a régi magyar protestáns
iskola-építő és valóban nagy koncepciójú férfiak életébe és munkássá
gába úgy tekínthtt be az olvasó, hogy a túlzott őszinteség mellett is
megkapó ennek az életnek és munkásságnak megismerése. A főiskolai
professor ideális magaslatai és teljesítő képességei (enciklopédikus tudás
és tanítás) úgy jelennek meg itt szemeink előtt, hogy hibáival együtt
szimpatikussá válik az iskolának alapító és létéért egész életében buzgón
harcoló Mándi István munkássága. Kortörténeti, de a ma szempontjából
is jelentős az az értekezésekben is megtalálható megállapítás, hogy a
racionalista teológus, aki tankönyveivel bizonyos konfessíonátis hűtlen
séget követett el, mégis mint iskola alkotó tanár, olyan nevet szerzett
magának a protestáns iskola ügy történetében, amelyre ma Pápa tény
leg büszke lehet. Komolyan meg vagyok győződve arról, hogy nagy
professzoraink műveinek és dicsőségének vagy tragédiáinak megismer
tetésével még adós a magyar egyháztörténelem s az évkönyv ebben a
tekintetben a protestantizmus érdekében megkezdte a törlesztés jóté
kony munkáját.
A páskháról szóló dolgozat tipikusan német elgondolással egybe
szerkesztett olyan ószövetségi exegetikai munka, amely a legújabb
művek felhasználásával és a modernebb eljárások figyelembe
vételével készült el. Azt hisszük, maga a szerző is érezte azt,
hogy témája a feldolgozott formában nem tarthat általános érdeklődésre
számot s meggyőződésünk szerint az egésznek komoly értéke ott kez
dődött meg igazán, amikor az újszövetségi vonatkozásokra utalni akart
s itt váratlanul röviden be is fejezte azt. De ezzel az útmntatással
viszont megadta azt az általános és helyes szempontot, hogy míg a
mai teológiai más érdekeltségek dacára is, mennyi megtárgyalandó kér
désünk van éppen az Ószövetséggel kapcsolatban.
A Pál apostol Efezusban c. dolgozat az eredetiség és önállóság
jegyében fogant és született meg. Nagy célkitűzésekkel s alapos tanul
mányok alapján irodott meg s így érthető az, hogy bizonyos tekintet
ben háttérbe szorult a teológiai elem a kortörténeti hiteles adatok fel
tárása érdekében.
Legnagyobb érdeklődésre a Barthról szóló tanulmány formálhat
jogot. Ma ez a divat s Barth nélkül nincs teológia és teológiai érte
kezés, még jubileumi évkönyv se. Ma teológus sem lehet valaki anélkül,
hogy Barthtal alaposabban ne foglalkozna. S ezért és innen van a véle
mények nagy eltérése és különbsége. Ahogy ez a dolgozat Barth teoló
giai fejlődését bemutatja alapos tanulmánynak látszik, de azt hiszem,
súlyosan hiányzik elgondolásaiból egy olyan szempont, amely nélkül
Barthot megérteni alig lehet s ez a lutheri egyházhoz való viszonya.
Ha van is utalás ebben a dologozatban Kiergegardra s ezzel kapcso
latban arra is, hogy ő Luthert mennyire ismerte, arra is ki kellett
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volna térni, hogy Luther római levél magyarázata s általában úgyneve
zett ősélményei milyen hatással lehettek Barth Károlyra. Ezzel a be
állítással bizonyos mértékben teológiailag érthetőbb lett volna sok min
den s meggyőzőbb hatású lehetne általában Barth teológiája is.
Egy rövid ismertetés keretében csak ennyi szorítható össze. A
lelkiismeretes ismertetés lát még több elmondanivalót is s ezzel a több
lettel nem a negatívumok szaporodnának, hanem a dicséretre s elisme
résre kínálkozó adatok látnak napvilágot, amelyek a kényszerű elhall
gattatásban azt még sem felejthetik el, hogy nagyszerű volt a cél és
nagyszerű az eredmény is.
. „ „
í r . ».
Ur. H. Gaudy László.
N. Bartha Károly d r : Magyar néphagyományok. (A debre
ceni Tisza István tudom. társ. I. oszt. kiadv.) Debrecen, 1931. 82 old.
Mióta hazánk megcsonkult,, sok, folklore szempontjából érdekes
területet vesztettünk el, s azóta tudósaink kezdenek gondot fordítani az
Alföldre is. Ezen a téren örvendetes meglepetés számunkra Bartha Ká
roly gyűjtése, mert nemcsak új anyagot hoz, hanem rendszerezett, fő
leg pedig megbízható feljegyzéseket. Karácsonyi játékok, gyermekversek,
táltos és boszorkánytörténetek, tehénrontás babonái, tyúkbabonák fog
lalnak helyet ebben a kötetben, mely a rendkívül komoly képzettségű
szerzőt egyúttal pedagógusnak is mutatja b e : a gyűjtésben 50 tanítóképzős diák vett részt. Pedagógiai szempontból éppen ez a legfőbb ér
téke a gyűjteménynek: kedvet kelt, érdeklődést ébreszt jelentéktelen
nek látszó, pusztulásra ítélt népszokások feljegyzésére. Nagyon emeli
a gyűjtemény értékét, hogy kották, illusztrációk egészítik ki a szöveget.
Mai viszonyaink között az ilyen munka áldozat; szerző önzetlen
tudományszeretetének elismerésre és hálára méltó bizonysága.
S. B.
Dr. Kovács I. István: Magyar reformátusok a nagyvilágban
c. kis tanulmányát (budapesti Bethlen G. írod. r.-t. nyomása) magyar
ember, kivált református magyar ember megindulás, hazafias háborgás
nélkül nem olvashatja Hallgatva meg előadásul, aminek tulajdonkép
szánva volt éppen szívdobbantó, megrendítő lehetett. Hogy is ne lett
volna az 1 amikor, akár akarja az ember, akár nem, érthetetlen dolgo
kat kell belőle megértenie. Meg azt, mindjárt elöljáróban, hogy a 13
milliónyi magyarságnak majdnem a fele a trianoni határon túl él, ten
gődik és sorvad. Meg, hogy „a nagyvilágon e kívül", fájdalom tömér
dek hely van a szegény magyar számára... Meg, hogy mint oldott
kéve“ széthullt a szélrózsa minden irányában. Jutott belőle csak a „32
tornyos“ Milánónak (szörnyű egy szám! hihetetlen volna, ha nem hites
tanú ajkáról hangzanék) 40, mondok negyvenezer. Párizsnak, a francia
bányavidéknek csapatostól, beszél tovább a szomorú statisztika. A
„száztornyú" Prágának katonák, újságírók, diákok özöne, Rengeteget
elnyelt Németország, Svájc, Jugoszlávia, Románia, Török- és Spanyolország, Algiria. Ám a magyar vérfogyasztók közt a legelsősorban áll a
híres császár-város, Bécs, amelyet az önsebzö keserű humor, a máso-
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dik legnagyobb magyar városnak kiáltott ki, fájósán találón. Magyar
munkásokat nyűnek messzi tengeren túleső országok és tájak : Auszt
rália (horribile dictu) 70.000, Argentina 40.000, Urugray 10.000, sőt
Brazília mindezeket tetőzve — 100.000 telepesével, megannyi görnyedő
robotossal. így a kinszorultak, a számkívetésre kárhoztatottak. Itthon
meg? „Sírva tarlóz, aki él" és szerte nézvén, nem leli „honját e hazá
ban“. Veszi hát vándorbotját, próbálja megkeresni valahol. De hol leli
meg. Talán az újvilágban?, hamarabb a — másvilágon... siralmas
jelen, kietlen jövő ! amilyen tán még sohsem volt. Elgondolásakor,
vezető, nem vezető embernek arcába szökik a vér és leikiismeretének
iszonyú vádakkal kell önmagára döbbennie: „én is, te is, többé, ke
vésbé, mindnyájan bűnösek vagyunk" és rémülettel hallván a belső
bíró szavát, lehetetlen hazafias szent fogadalmakra és még inkább jó
cselekedetekre föl nem buzdulni, kinek-kinek miként adatott a mai
megnehezült életviszonyok közt, a ránkrótt jövedelem-csökkentés,
szükség adó, inség-akció mellett, hogy, ha egyáltalán lehetséges még
egyszer és minél elébb, — „legyen úgy mint régen volt“ ...
Fejér Lajos.

Megjegyzések.
E llentétes ren d e lk ez és az állam i s ref. gim názium ok R e n d ta rtá sáb a n . Az
állami Rt. 151. §-a, mint a Pintér Jenő nagy könyvében látjuk, azon magántanu
lóknak is megengedi a szóbelire való bocséjtását, akiknek az írásbeliből kettőnél
több elégtelen dolgozatuk van, csak behatóbban kell őket megvizsgálni. A ref. Rt.
272. §-ának régi szövege azt mondja, hogy akinek magyar, latin s mennyiségtanból
van elégtelenes dolgozata, azon tanulót nem lehet szóbelire bocsájtani. Még szigo
rúbb ennél a Tanügyi Bizottság 1929. márc. gyűlése 59. sz. jegyzőkönyvi pontja,
illetve ennek alapján az 1929. áprilisi konventi jegyzőkönyv 147. §-a, amely azt
mondja, hogy amely tanulónak kettőnél több elégtelenes osztályzata van, szóbeli
vizsga nélkül ismétlésre utasítandó. — Az állami Rt.-nál itt tehát ref. Rt. szigorúbb.
Tudjuk, hogy még rendes tanulóknál is a dolgozat mindig gyengébben szokott sike
rülni (kb. 1 fokkal), mint a szóbeli felelet. Kétszeresen nehezebb az írásbeli a
magántanulóknál, akiknek — be kell vallani — még társaik sem tudnak segíteni,
ami a rendes tanulóknál, minden ellenőrzés dacára is, a diáklelemény folytán,
mindig megtörténik. Kár, véleményem szerint, ilyen fontosságot tulajdonítani az
írásbelinek. A math, érettségin már el is törölte az új Rt. az írásbelit.
G u lyá s J .

Egyházi és iskolai hírek.
A tiszáninneni egyházkerület nagynevű
püspökének halála ismét szegényebbé
tette a református közéletet egy jellegzetes, hatalmas egyéniséggel. Mint tudós a
harcos történettudósok közül való v o lt: a 90-es és 900-as években a Protestáns
Szemle hasábjain eleven, pompás látású cikkeivel egyházunknak rendkívüli szol
gálatot tett. Nagyszabású írott munkát nem adott ki, mert ebben lelkipásztori ezer
Dr. Révész Kálmán (1860—1931).
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gondja akadályozta, de alapos tudása, részletekig menő ismeretei mindenkit bámu
latra indítottak. A kemény, józanlátású, patriarkális kedélyű magyar pap megteste
sülése volt: a táblabíróvilág atyai bölcseségével kormányzott. Az utóbbi években
betegsége miatt egyre jobban visszavonult a közélettől; kassai gyülekezete idegen
uralom alá jutván, életének nagy nevelő hatásáról egyre kevesebben tehetnek bi
zonyságot, de mi fájdalommal érezzük, hogy vele megint eltűnt pótolhatatlanul egy
darab a régi Magyarországból.
Az E vangélikus T an á reg y esü let november 26-án tartott rendes évi köz
gyűlését nagynevű titkára, dr. Szelényi Ödön emlékének szentelte. Dr. Szigethy Lajos
elnöki megnyitójában Szelényit mint a szepesi tanár tipikus ideális képviselőjét jel
lemezte, dr. Bőhm Dezső mint középiskolai, dr. Gaudy László budapesti hitoktatási
igazgató mint főiskolai tanárt, dr. Losonczi Zoltán budapesti gimn. tanár pedig az
írót mutatta be igen meleg hangon. E megható jellemzéseket az egyesület évkönyv
ben fogja megjelentetni. Az ünnepségen képviseltették magukat a testvéregyesületek,
így a Református Tanáregyesület dr. Ravasz Árpád főigazgató, az Országos Tanáregyesület dr. Nagy Pál igazgató, a Katolikus Tanáregyesület dr. Lechner Tibor tanár
által, s jelen volt dr. Mitrovics Gyula egyetemi tanár a debreceni egyetem képvise
letében, melynek magántanára volt az elhunyt, továbbá a gyászoló csalód özvegye,
fia és rokonsága, köztük Faragó Bólint nyug, igazgató, apósa. Levélben fejezték ki
részvétüket Fináczy Ernő, Imre Sándor és Schneller István egyetemi tanárok, a
magyar pedagógiai irodalom büszkeségei. Ez alkalommal kiállították Szelényinek a
budapesti leánykollégium részére Oppel Imre festőművész által festett igen sikerült
képét. A tiszlújítós során újra dr. Szigethy Lajost sikerült elnöknek megnyerni, alelnök dr. Rell Lajos békéscsabai reólgimn. igazgató maradt, főjegyző dr. Bőhm Dezső,
míg a megárvult titkári széket dr. Oravecz Ödön aszódi reálgimn. tgazgatóval töl
tötte be az egyesület, ki elődjéhez méltó évi jelentését is beterjesztette. A Protestáns
Tanügyi Szemle szerkesztőjévé evangélikus részről most már véglegesen dr. Bőhm
Dezsőt választották meg, a szerkesztőbizottság tagjai pedig dr. Szigethy Lajos elnök,
dr. Oravecz Ödön titkár és dr. Gaudy László lettek. Sok áldást kívánunk működésükre.
Új reform áció-korabeli é n e k e k e t és nótákat ta lá lta k D ebrecenben. Dr. Nagy
Sándor debreceni vallástanór a kollégiumi könyvtárban az „Estvéli könyörgés“ című
1672. évből származó régi kötet fedőlapjain kéziratos kótajegyekre bukkant, amelyek
38 régi egyházi ének-, szöveggel ellátott melódiáinak bizonyultak. A 38 ének mint
egy négyszáz éves. Tizenegynek a szövege ismeretes volt már eddig is : dallama
azonban csak most került nyilvánosságra először. A többi 27-nek sem szövegét, sem
dallamát nem ismerték ekkorig. A lelet mindenkép becses adalékot szolgáltat a 16.
századbeli magyar zene történetéhez.
Külföldön tanuló d iák jain k . Böszörményi Ede, Dayton, U. S. A .; Fejes
Sándor, Campen, H ollandia; Czeglédy Sándor, Dayton. U. S. A ,; Kovács József,
Bonn, Németország; Péter János, P á ris; Sándor Ernő, Talgarth; Sipos István,
Princeton, U. S. A .; Zeitler József, Spriengfild, U. S, A.
A Zrínyi K ata-kollégium a múlt hó folyamán tartotta tanór-tanítvóny-szeretetvendégségét a Szilágyi Dezső-téri tanácsteremben. Az összejövetel nagy gonddal volt
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előkészítve. Megemlékeztek mindenekelőtt a SDG tízéves munkájáról. Majd a kol
légium terveiről, céljáról folyt hasznos beszélgetés. Végül Koszorús István vallástanár
bibliamagyarázata fejezíe be a kedves összejövetelt.
A z egri érse k i római katolikus angol kisasszonyok intézetének Bánffyné
Bethlen Margit SDG kollégiuma nagy lelkesedéssel fogott munkához s legelébb is
a balatonszárszói középiskolás konferencia eredményeit beszélte meg.
A debrecen i Soli Deo G loria Szövetség november 29 30. napjain rendezte
szokásos konferenciáját dr. Baltazár Dezső püspök fővédnöksége alatt. A konferen
ciát három részletben tartották, külön a főiskolás ifjaknak és leányoknak, valamint
a középiskolás leányoknak és megint külön a fiúknak. Megbeszélésre kitűzött témák
voltak : A szovjet és a vallás, Küzdelem a lélek felsőbbségéért, A magyar ifjúság
problémái, Az ifjúság és az egyház. —- A konferenciát istentisztelettel kezdették és
úrvacsoraosztással végezték. A konferenciával kapcsolatos irodalmi és művészeti
estélyen Komáromi János író is közreműködött.
A Soli Deo G loria Szövetség se ré n y en dolgozik. December hó 13-án, va
sárnap volt kollégium avató ünnepélye a fasori református templomban. Karácsony
előtt közvetlenül a középiskolás leányok és fiúk szent esti összejövetele és megajándékozgatása külön-külön. Ugyanekkor vendégelte meg a Szövetség azokat a
diáktestvéreit, akik a karácsonyi estét szeretteiktől távol töltötték. December 3i-én
este pedig rendes és vendég tagjai részére vidám jellegű összejövetelt tart.
A dévaványai reform átus k u ltú rh á z felavatása. A Bethlen Gábor Szövetség
elnökségének és dévaványai fiókjának lelkes buzgalmából fölépült a dévaványai
református kultúrház. A felavatás most az őszön ment végbe. A kultúrház fölépíté
sében kiváló érdeme van a gyülekezet lelkipásztorának, dr. ikefalvi Farkas Bélának.
D oktoravatás tógában. A debreceni m. kir. Tisza István egyetem tanácsa
elhatározta, hogy ápolni óhajtván azt a kapcsolatot, amely közötte és a történelmi
nagymultú debreceni kollégium közt fennáll: ezentúl a leendő doktorait az ősi tó
gában fogja felavatni. Az első kegyeletes lépés már meg is történt, amennyiben az
utolsó avatáson a doktorandus már a régi tisztes tógában és szűrben jelent meg
az egyetemi tanács előtt.
A p áp a i reform átus k ollégium ü n n ep e . A dunántúli református egyházkerület pápai főiskolája f. hó 9-én az egyházi és társadalmi körök nagy részvéte
lével emlékünnepet rendezett, az iskola újjászervezője, Máriái M á rto n Istvá n tanár
halálának századik évfordulója alkalmából, Antal Géza dunántúli református püspök
mondott lelkes megnyitó beszédet, kegyelettel emlékezve azokra a rendkívüli erő
feszítésekre, amelyekkel az áldott emlékű ünnepelt tanár az iskola jövő fejlődését
megalapozta. Trócsányi D ezső teológiai tanár Márton Istvánt, a tudóst méltatta.
Tóth E ndre teol. tanár a négyszázéves pápai kollégium viszontagságos történetét
ismertette s előadását érdekes illusztrációk kísérték, amelyeket F ejes Z sig m o n d
gimnáziumi igazgató készített.
Ravasz László p üspök serlegavató beszéde. A székelyudvarhelyi Bethlenkollégium öregdiákjainak testvéri egyesülete decenjber hó 9-én vacsorára jött össze.
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Ez alkalommal avatták fel azt az ezüstserleget, amelyet a testvériség és az összetartozandóság ápolására a kollégium növendékei az egyesületnek ajár dékoztak.
A vacsorán Ravasz László református püspök mondotta a serlegavató beszédet.
„Mi mindnyájan, akik elhagytuk az elrabolt drága ősi földet, mondotta többek közt,
haza vágyunk s ez a serleg legyen a jelképe annak, hogy gondolatban, cseleke
detben egyek vagyunk és ha ezer fenyegető veszély kerül ts utunkba, elébb-utóbb
haza fogunk szállni. .
Szem lénk szerkesztőbizottsága f. hó 10-én Szolnokon ülést tartott, melyen
református részről S. Szabó József, vitéz dr. Bessenyei Lajos, Jakucs István és
Soós Béla, evangélikus részről dr. Szigethy Lajos, dr. Oravecz Ödön, dr. Bőhm
Dezső és dr. Gaudy László vettek részt. A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy
a Szemle szerkesztése a két testvéregyesület legnagyobb egyetértésével igyekszik
hivatását betölteni, s hogy a szerkesztők a tanárság érdekeinek védelme mellett
didaktikai és methodikai tárgyú cikkek közlésével igyekeznek megnyilvánulásra
segíteni a prot. tanárságban rejlő nagy szellemi értékeket. Elhatározza a bizottság,
hogy nehéz anyagi helyzetünk miatt a lap évi terjedelmét 25 ívre korlátozza, szer
kesztési nehézségek miatt a nyomtatást ezután Debrecenben végezteti, átmenetileg
a külföldi lapszemlét beszünteti, ismertetésre pedig csak beküldött müveket fogad
el, eltekintve egészen különös pedegógiai értékű müvektől. Mivel lapunk a közép
iskolák életéről lehető hű képet óhajt nyújtani, a bizottság felkéri minden intéze
tünket, hogy belső életükben történő nevezetesebb eseményekről egészen rövid
hírekkel a szerkesztőséget szíveskedjenek felkeresni.
H elyreigazítás. A Prot. Tanügyi Szemle novemberi számában megjelent
A háromszázéves Janua c. cikkben 3 zavaró sajtóhiba csúszott be, mégpedig:
Erdélybe a Janua első példányai nem 1663-ban, hanem 1633-ban jutottak (372. 1.);
Comenius nem 1658-ban, hanem 1653-ban dolgozta ki az Orbis pictus-[ (375. 1.),
s ugyané lap 15. sorában a Januá- ban után kimaradt a közölt szó.
Az evangélikus T an á re g y esü let pénztárosának legutóbbi nyugtázásából
novemberi füzetünkben tévedés folytán kimaradt az első szakasz, melyet pótlólag
közlünk :
Tagdíj 1931-re : Bonyhádi gtmnézium 15 tag után 60'— ; nyíregyházi leánygimnázium 14 tag után 56'— ; dr. Szigethy Lajos 4 pengő.
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