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PROTEST Ans  t a n ü g y i  szemle 1

A  középiskolai tanárság nagy kísértése.
A múlt esztendőtől panaszos hangon búcsúztunk : anyagi 

bajainkról kellett újra szót ejtenünk. Cikkünk írója nem „köztanár“ , 
hanem primus inter pares és mi, protestáns tanárok örömmel gon
dolunk rá, hogy legalább iskoláink legtöbb igazgatója közösnek érzi 
a maga sorsát a miénkkel. Az állami iskolákban már nem ilyen 
zavartalanul jó a viszony még az igazgatók és tanári karok közt 
sem, ha pedig tovább megyünk egy lépéssel, a tanárság hivatal
beli vagy társadalmi helyzetére nézünk, sivár egyedülvalóság 
érzése vesz rajtunk erőt. Az anyagi bajok most minden társadalmi 
osztályra egyforma súllyal nehezednek és mi ősi hagyományainkat 
tagadnák meg, ha az áldozatok alól egyszerűen ki akarnók vonni 
magunkat. De mennél tovább tépelődünk, annál jobban érezzük, 
hogy itt nemcsak pénzről van szó. Sokkal mélyebb sebeink vannak, 
amiket immár nem lehet máról-holnapra, egy kegyes mosollyal, 
könnyed ígérettel, vagy odavetett alamizsnával begyógyítani. — 
Mindig a leggondosabban őrködtünk a tanárság hangulatának, álta
lános világfelfogásának a napi politikától mentes kifejezésre ju t
tatásán. Soha közöttünk „destructív“ elemek nem juthattak szó
hoz, mert a nemzeti bizalom letéteményeseinek éreztük magunkat. 
És most meg kell állapítanunk, hogy a tanárságot a teljes lelki 
összeroppanás veszedelme fenyegeti. Éz a kísértés sokkal nagyobb, 
következményeiben sokkal jelentősebb, hogysem szó nélkül el
mehessünk mellette. Éppen azért, mert általában olyan egyszerű
nek, bérharcnak nézi társadalom és felettes hatóság egyaránt a tanár
ság itt-o tt feltörő keserű nyilatkozatait, kell végre kimondanunk 
felelősségünk teljes tudatában, hogy a tanárság lelketölő harca 
müveit társadalmunkra nézve végzetes veszedelmet jelent.

Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy már régóta nem egyéni 
ambíciók kielégítéséről van szó. A tanárság egyöntetű társadalmi 
réteggé válik, annál inkább, mert a hozzátartozó egyedeknek úgy
szólván semmi haladási, kiemelkedési lehetőségük nincsen. Mivel a 
tanár kénytelen határozott világnézetet kimutatni munkája közben, 
állandó kényszerhelyzetben van felettes hatóságaival, növendékeivel
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és a növendékek szüleivel szemben is. Minden testület, amelyik tan
erőt alkalmaz, megköveteli nemcsak időnknek, munkaerőnknek teljes 
odaadását, hanem azt is, hogy az élet ezerágú utain magával a tes
tülettel, sőt a benne szereplő egyénekkel is minden érdekünket fel
tétlenül azonosítsuk. Már Apácai Csere János mély keserűséggel 
emlékezett meg kolozsvári beköszöntő beszédében, hogy az iskola 
sorsát intéző kúrátorok általában is sajnálják a pénzt kifejezetten 
nevelési célokra, különösen hajlandók pedig magának az iskolának 
a létét is fenyegetni, ha a tanító ellene mer állani az ő akaratuknak. 
Ha paedagogiai téren keres érvényesülést ez a felsőbb akarat, akkor 
olyan eljárási módokra kényszeríti rá a tanárt, amit nem bír helye
selni, ami lényétől idegen, tehát meg kell tagadnia éppen lelkének 
legértékesebb meggyőződéseit. így történik meg például a XX. 
századi neveléstudomány nagyobb dicsőségére, hogy a vallástanítást 
még mindig így képzelik el némelyek: „ne tessék annyit magya
rázni, meg" bibliát olvastatni, tanulják meg a gyermekek szóról- 
szóra a könyvet. Ez az egyetlen helyes rendszer. Én is így tanul
tam !“ És még ennél a kérdésnél nekünk, felekezeti tanároknak 
tűrhető a helyzetünk, mert a mi hatóságaink tanítási kérdésekbe 
ritkán szólnak bele. Ellenben az állami hatóságok részéről egy- 
egy nagyratörő paedagógia-tehetség egészen] új módszereket, elveket, 
sőt iskolafajtákat akar ráerőszakolni a tanárság egyetemére. Jaj pedig 
annak, aki ezeket az elgondolásokat nem fogadja térdet-fejet hajtva ! 
Pedig az egyes jelszavak : nyolcosztályú elemi, hangsúlyozott modern 
nyelvtanítás, fokozott tornaoktatás stb. csak egy-egy vezető férfiú 
személyével összeforrva élnek tiszavirágéletet, csupán azért, hogy 
mikor odafönn személyváltozás történik, a helyükön maradó köz
tanárok kínos-keservesen megint új irányelvekhez próbáljanak ido
mulni.

Azt mondtam : a tanárság egyre homogénebb testületté válik. 
A fentiekből következik, hogy irányító hatalomra, csak rövid ideig 
is vezető szerepre a tanárok közül nem azokat emelik ki, akik becsü
letes és eredményes munkában nevelői kiválóságot árultak el, hanem 
azokat, akik divatos elveknek a legmerészebb lendülettel és leg
hangosabban hódolnak meg, személyi szolgálatokra legkevesebb 
gondolkodás után nyerhetők meg. 11a szabad így mondanom : ha
ladni — már amilyen elenyésző mértékben haladásról szó lehet —- 
csak a „gutgesinnt“ , az „idom ított“ tanár tud. Az ilyen egyének 
feltornázhatják magukat egy bizonyos polcra, ezért megtagadják a 
köztanársággal való érdekközösségüket s aztán az uralkodó planéta 
letüntével ők maguk is hanyatthomlok zuhannak alá a képzelt 
magasságból.

" A tanárságnak nincsen a testület fontosságához mért képvise
lete sehol, ahol döntően fontos kérdésekről van szó. A minisztérium 
ügyvitelében küzdő, nyomorgó, paedagogiai tapasztalatokkal rendel
kező egyén csak elvétve hallatja szavát, akkor is a meghallgattatás 
reménye nélkül. És például a református konventen a tiszántúli
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református tanárságot mindössze az egyházkerületi felügyelő kép
viseli, aki maga is felsőfokú hatóság, azonfelül az állás természeténél 
fogva, vagy a nyugdíjazás határán áll, vagy már nyugdíjas is, tehát 
a helyzete nagyon nehéz. A felettes hatóságok részéről a tanárság 
kívánságainak, kéréseinek, véleményeinek meghallgatása mindig csak 
egyes szeretetreméltó vezetők személyes szívessége és akármilyen 
hálával ismerjük is el, hogy akadnak ilyenek, a rendszer más : feltét
len alárendeltség lelkiképpen is !

Hanem hát nemcsak a felettes hatóságtól függ a tanár, hanem 
immár a növendékeitől is. A ma diákját annyi bástya védi a „tanári 
brutalitás“ ellen, hogy minden kilengését elrejtheti megfelelő jel
szavak mögé. A túlterhelés egyre égetőbb kérdése valósággal elveszi 
lábunk alól a talajt : a gyermekek egyszerűen nem bírnak meg
felelni az iskolai követelményeknek. Részben azért, mert rendkívül 
ideges szervezetet, hamar lankadó figyelmet hoznak magukkal, rész
ben éppen azért, mert az életben az iskolától nekik előírt fejlődési 
fokon messze túlnyúló szellemi táplálékhoz jutnak és „fölébe nőnek“ 
a tanárnak. Ez a fölény, ami korunk felnőttéit általában véve fenye
geti és napról-napra veszedelmesebbé válik, különösen a tanárra 
nehezedik szinte elviselhetetlen nyomással. Hiszen van ma is sok; 
jóindulatú, hálás diák. De az átlag más. Hány szülő van, aki 
gyermekével egy egész napot semmi körülmények között nem bír 
együtt tölteni, mert cinikus, kihívó, lebecsülő szavaival, gesztusai
val, egész modern életformájával felháborítja, legbensejéig meg
remegteti. Képzeljék el az ifjú nemzedéktől az utcákon, közforgalmú 
helyeken annyit szenvedő komolyabb elemek, mit jelent egy idealisz
tikus világnézetben felnőtt tanárnak a „reális“ ifjúsággal való ret
tentő, állandó harc! Alig van terület, ahol találkozhatnának, legfő
képpen azért, mert a ma fiatalságát nem hevítik a bennünk élő 
ideálok. Talán nem is lehet rossz néven venni tőlük, hogy a mostani 
rettenetes helyzetért a felnőtteket teszik felelőssé és követelik tőlük 
a  megélhetési lehetőséget. Az életnek annyi visszásságát, gyalázatát 
és következetlenségét látják s annyira alkalmazkodnak korunk 
bomlott óramüvéhez, hogy türelmetlenül, legfeljebb percekig tartó 
érdeklődéssel szeretnének végiggázolni az iskolán. A fegyelem pedig 
egyre gyűlöltebb szó a modern gyermek előtt. És mivel türelme 
nagy célok eléréséhez szükséges állandó munkához nincsen, viszont 
becsvágya túltengő, beteges hiúsággal és az önbírálat teljes hiányá
val kapcsolódó, a tanárban igen ritkán lát jogos korlátozót, inkább 
gyűlölt zsarnokot. Ha önérzete csorbát szenvedett, fiatalos heves
séggel öngyilkosságra, vagy legalább öngyilkossági kísérletre is képes 
s ezzel annak a szerencsétlen tanárnak nemcsak haladását teszi 
tönkre, hanem örök időkre lehetetlenné teszi számára a páratlanul 
szigorú elbírálást. Legjobb esetben pedig daccal, teljes elernyedéssel 
felel a javító célzatú intelmekre, ami a tanári munkát egészen ferde 
megvilágításba állítja. A tanár az ütközőpont a tegnap és a holnap 
egymással meghasonlott kél nemzedéke között.
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Meg kell vallanunk, hogy a diákságtól való függésnek az idegek 
rettenetes munkáján, az önuralomra való folytonos megfeszített 
ügyeletén kívül van egy másik, szintén súlyos formája is. A tudo
mánybeli haladásra gondolok. A ma tanárának, hogy érdeklődést 
tudjon kelteni az iskola falai között, nem elég szaktárgyát kiválóan 
ismernie, előadásában zökkenő nélküli simaságra és érdekességre 
eljutnia, hanem viselkedésében a különböző társadalmi osztályok 
illemszabályaihoz, ruházkodásában a divathoz állandóan alkalmaz
kodnia kell, különben lekicsinylő megjegyzések özönének teszi ki 
magát. A tanár régen lehetett Olympuson trónoló Zeusz, ma már 
nagyon is a közönséges halandók közé szállott le, egyenlő fegy
verekkel küzd, mert a diák helyzete az övével szemben lényegesen 
megkönnyebbedett.

Félreértések elkerülése végett sietek kijelenteni, hogy ez az 
állapot elvi szempontból nem is helytelen. Mert a ma diákjára is 
hat a kicsiszolt egyéniség, a fölényes műveltség, tehát az a tanár, 
aki a tökéletes ember ideálját megközelíti. Igen ám, csakhogy éppen 
itt van a tanár életének rendkívüli terhe ! Minden más tisztviselő
nek különös hatalm at ad kezébe az a testület, amelyet szolgál, hogy 
úgy mondjam, helyzeti energiája van. De a tanárnak mindig és 
mindenütt egyénisége varázsával, pihent idegzetével, az átlagon 
messze felülemelkedő szellemi képességeivel kell harcba szállani 
csak azért, hogy mindennapi munkáját elvégezhesse ! Mikor pedig 
ilyen követelményeket nem egyes kiválóságokkal, hanem népes 
testületekkel szemben állítunk fel, akkor meg kell éreznünk az 
emberi átlagos munkát felülmúló kívánalmaknak igazságtalan voltát.

Mert — és itt érvényesül a tanár függése a gyermek szüleitől — 
ebben a nagy munkában a tanár ma úgyszólván teljesen magára 
van hagyatva. Nem mindig a szülők jóakaratán múlik a dolog. 
Sokszor ők maguk is teljességgel tehetetlenek gyermekeikkel szemben. 
Viselkedésükön változtatni, szorgalmukat növelni nem bírják, sőt 
egyenesen az iskolától várnak segítséget a házi nevelés megkönnyí
tésére. Tehát a jóakaratú szülők is sokkal többet követelnek a tanár
tól, mint azelőtt ; idejét, gondozó szeretetét, türelmét igénybeveszik 
cserkészetben, szórakoztatásban, a gyermekek egyéni tehetségeinek 
különös kifejlesztésében, vagyis az iskolainak elismert kötelességen 
messze túlmenő módon. És megkövetelik „a gyermek megértésnek“ 
nevezett megkülönböztetett bánásmódot, ami alapjában véve sok
szor a gyerekek egyéni szeszélyeihez való alkalmazkodást jelent, 
A gyermekeik sorsa felől leginkább érdeklődő szülők, akik az ú. n, 
szülői értekezleteken legnagyobb számban vesznek részt, majdnem 
mindig ezt a külön elbánást igénylik gyermekük számára, a családi 
körülményeknek, a gyermek egészségi állapotának, iskolán kívüli 
százféle elfoglaltságának a tekintetbe vételét. Elemi iskoláink játé
kos módszerei a gyermeket arról győzik meg, hogy neki csak azt 
kell megtanulnia, amihez kedve van s a tanárnak kötelessége őneki 
a dolgokat teljesen az ő szája íze szerint elkészítve befogadásra elő-
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terjeszteni. Ezt a kívánságot még jobban aláhúzzák a szülők — egy
felől a nevelésbeli tehetetlenségüket érezve, másfelől azonban mégis 
természetes és rossz néven nem is vehető elfogult szeretettel akar
ván gondoskodni becegyermekük védelméről — az iskola, a tanár 
ellen.

Ezenfelül vannak határozottan és kifejezetten rosszindulatú 
szülők. A szellem századában egyenesen személyes sérelemnek tekinti 
sok szülő annak még csak feltételezését is, hogy az ő gyermeke 
értelmi téren az átlagon alul áll. Mivel pedig az életben való el
helyezkedés is egyre jobb bizonyítványokat, egyre többet követel, 
a szülők is követelik ezt — a tan ártó l! És a tanár, aki maga is 
kénytelen néha közéleti téren szerepelni, orvul innen is, onnan is 
sebet kap, amiket a nemfelejtő „szülői szeretet“ biztos rejtekből, 
elég kényelmes helyzetben ejt rajta. Minden tanári vélemény és ítélet 
ellen van felebbezés — nem tanulmányi felettes hatósághoz, hanem 
az erőszakhoz, ami ellen nemcsak az egyes tanár, hanem sokszor 
egész iskolák is tehetetlenek. Talán ezért teszünk fiúiskolákban 
olyan szomorú tapasztalatokat falusi kiskirályok gyermekeivel — 
a tanító kiállította a kitűnő bizonyítványt, a gyerek és a szülő is ter
mészetesnek találja ezt az állapotot és az új környezetben a gyermek 
teljesen elvész.

Elvégre ez is megérthető ' emberi gyengeség. Csak ott válik 
veszedelmessé ez a helyzet, mikot a tanárt ítélkezéseiben olyan nagy 
mértékben kényszerítő hatás alá veti, hogy az iskola igazságába 
vetett hit a gyermekekben és magában a tanárban is megrendül. 
És kicsoda, melyik hatóság védi meg a tanárt az ilyen követelések
től, amik őt állandó idegizgalomban tartják, ha teszem azt egy 
államtitkár, főispán, vagy még sokkal kisebbfényű csillagok részéről 
indul ki?

íme, a tanárság lelki nyomorúságának, nagy kötöttségének a 
képe. Az éremnek az az oldala, amit más nem lát, vagy egyszerűen 
nem akar látni, amiről tán beszélni sem illenék. Nem is volna érdemes 
panaszkodni miatta, ha nem közelednénk mi tanárok a teljes lelki 
összeroppanás felé. A jezsuiták kitűnő Ratio Studiorum-a (1579) 
azt kívánja, hogy a tanító legyen meggyőződve hivatásának fontos
ságáról. Puerilis educatio est renovatio mundi ! — mondja ; ha te 
tanítasz, a világ megújitója vagy. Ezért igaz tanár csak az, aki 
szívvel-lélekkel hivatásának él, még álmában is tanár. Csakis ebből 
a lelkiállapotból, a munkánk és személyiségünk fontosságának hatá
rozott tudatából lehet erőt meríteni az igazságosztáshoz, a neveléshez, 
a soha nem lankadó türelemhez és szeretethez. Nos, a protestáns tanár
ságjelenlegi helyzete egyáltalában enm alkalmas ilyen lelkiség kiterme
lésére. A hivatalos hatóságok rólunk-nélkülünk határozatai, annak a 
megéreztetése, hogy mi igenis mostohagyermekei vagyunk még 
magának a kultuszminisztériumnak is, egyre mélyebb elkeseredést 
szül. Mert lehetetlen volna megértő vezetés mellett a tanárságot 
éhbéres fizetésekkel valósággal rákényszeríteni az utolsó krajcár után
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is futkosó megalázó munkákra, az óraszám és szolgálati idő fel
emelésének egyre fenyegető mumusával a felületes munkára hiva
talosan elkötelezni. A békevilágban a tanárság bizonyos mértékig 
megkülönböztetett elbánásban részesült, mert a mindenkori kormá
nyok méltányolták a tanárság egyetemének a nemzeti kultúra műve
lésében folytatott aránytalanul nagy áldozatkészségét és munkáját. 
Ma hivatalos és nem hivatalos helyről egyaránt arról akarnak meg
győzni bennünket, hogy a tanárság is csak mesterség, idő kérdése, 
munkánk minősége mellékes, legfeljebb látszateredményeket vár
nak el tőlünk. Egyes intézeteink pedig egyenesen megsemmisülés 
előtt állanak, mintha a középiskola is, tanárai is az adózó polgárok 
felesleges terhét jelentenék. A tanárság érzi a maga roppant felelősségét 
a felnövő ifjú nemzedékkel szemben és segítségért kiált ! A mai viszo
nyok közt — nem is szólva esetleg romló helyzetről — nem bírjuk 
a fiatalságot megvédeni a világszerte erőre kapott rontó áram
latoktól ! Aki a régi Magyarországot, ha lehet, még szebb, dicsőbb 
formában fel akarja támasztani, ne felejtse el, hogy a nemzet köz
véleményének az eljövendő irányítóit mi neveljük ! Az elemi iskola 
és az egyetem érdekében mindig hallunk nyilatkozatokat, cikkeket 

- a középiskola mintha csak ütőlapda szerepére volna alkalmas. 
Pedig a középiskolai tanárság ad igazán maradandó világnézetet, 
épít el nem málló fundamentomot. Mentsenek meg bennünket attól 
a keserű, megalázó, végül meddőségre kárhoztató szörnyű tudattól, 
hogy mi a társadalomnak ingyenélői, kegyelemből eltartott para
zitái vagyunk ! Mert így letörnek lelkünk szárnyai — és akkor a 
semmiből parancsszóra nem lehet majd előteremteni a nemzeti 
művelődés hangyáit, akik morzsákat hordanak egy más nemzedék 
számára emelkedő épülethez. Mi tudjuk sorsunkat : világítunk s 
közben elégünk. De mikor mi is el fogjuk hinni, hogy nincs a magyar 
nemzetnek önértékű lelki kultúrája, vagy azt, hogy ezen kultúrát 
nem mi képviseljük, nem mi őrizzük és adjuk tovább, akkor a fele
lősség leesik a mi vállunkról és azokra hárul, akik minket ebbe a 
lelki válságba belekergettek !

Ez a mi nagy kísértésünk ! Adjon Isten a magyar tanárságnak 
az újesztendőben fényt, meleget, életadó napot, hogy a kísértő 
távozzék el tőlünk !

Debrecen. Soós Béla.

Zenei műveltség és középiskola.
A mai iskola tanulmányi anyagának sokféleségét a koncentrációs 

munka teheti nemcsak elviselhetővé, hanem könnyűvé is. A koncen
tráció elve megköveteli, hogy egyik tanár se tévessze szem elől azt, 
hogy tanulóinak milyen sokféle munkájuk van, hogy tehát nem az 6 
tárgya az egyetlen, mely így a tanuló egész munkáját lefoglalhatja. 
Az ilyen méltányló gondolkodás lehetővé teszi azt is, hogy az iskola
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úgynevezett főtárgyai el ne nyomják az általános műveltségre éppoly 
fontos s csupán iskolai szemmel nézve melléktárgyakat. Ezek osztály
zatai az iskolai továbbhaladásra nem lényegesek ugyan, az élet isko
lájában azonban sokszor a főtárgyaknál is sokkal fontosabbak.

A régi protestáns iskolákban mindig gondot fordítottak — úgy 
olvassuk — az énekre ; híresek pl. a református kollégiumok kántusai. 
Én magam azonban a kolozsvári kollégiumot jártam  végig s ott a 
nyolc év alatt úgyszólván teljesen hiányzott az énektanítás, és csupán 
karéneklésben vehettem részt. Tehát csak gyakorlatilag művelhettem 
az iskolában zenét, elméletről azonban szó sem volt. S mikor ki
kerültek a régi iskola tanulói az életbe, mindenféle tudásban gazdagok 
voltak, csak a művészetek voltak előttük ismeretlenek. Ha azután 
művelt társaságba jutottak, érezték ennek igazán a hiányát s így is 
alakult ki azután az a nézet, hogy az iskola nem nevel az életre, nem 
ad általános műveltséget. És bizony e vádnak volt is alapja. Mert 
tényleg úgy van az, hogy ha valaki nem tud magasabb mennyiség- 
tant, attól még lehet a művelt társaságnak egyenrangú tagja, de ha a 
művészetekben teljesen tájékozatlan s általános műveltsége is hiá
nyosnak mutatkozik. Nem tagadható, hogy egy-egy tanár önkéntes 
vállalkozását nem tekintve, senki sem törődött a régi középiskolában 
azzal, hogy a szép kultuszába az arra legfogékonyabb ifjú lelkeket 
bevezesse, ennek élvezésére őket előkészítse.

A fiúiskolákban ma sem jobb tudtommal a helyzet; határo
zott haladás azonban a leányközépiskolák új tanterve. Az 1926. évi 
XXIV. te. körvonalazza ezt, de előfutárja volt a Raffay evang. püspök 
kezdeményezésére 1920-ban létesített Veres Pálné-továbbképző- 
intézet Budapesten. Ez iskola általános műveltséget kívánt adni s 
tervezői és kifejlesztői tudatában voltak már annak, hogy hézagos 
az az általános műveltség, mely nem sokoldalú s mely a szép kultuszát 
elhanyagolja. Ez iskola tan íto tt már 1920-ban művészetet és zene- 
történetet, de ez nem „történet“ volt, hanem a művészetek meg
ismerése alkotásaik révén. Vetítőgép és zongora, majd a haladás foly
tán a grammofón voltak a segítő eszközei. E két művészet mellett 
irodalmat : magyart és idegent egyaránt tanított a műalkotások olva
sása kapcsán. Bámulatos lelkesedés követte munkáját s bár be nem 
vallották, tantervéből sokat á tvett az új leányiskolái tanterv is. 
I logy pl. a képzőművészetek története úgyszólván változatlanul á t
ment az új iskolafajok tantervébe, minket most nem érdekel ; de 
meg kell említenem, hogy a gimnázium, líceum a kollégium ének
tanításának tantervére is hatással volt. Már az alsó fokon is ilyen 
útmutatásokat ad a tanterv : I. osztályban olvasmány a magyar 
népies dalos játékokról, II-ban a magyar népdalok ismerete köréből, 
lll-b an a régi magyar dalirodalom, históriás bibliai énekek, kuruc- 
dalok a szabadságharc dalainak, hallgató nóták, táncdallamok be
mutatását kívánja, a IV. osztály az újabb dalirodalom köréből (záró
jelben Erkelt említi, hogy mi alapon, nem értem) s 18., 19. századbeli 
dalok tanítását óhajtja. Szemlélet gyanánt pedig zenei előadások

_____________ P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E
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meghallgatását kívánja előkészítés és utólagos magyarázat kapcsán. 
A leánygimnáziumban a IV. osztállyal be is fejeződik a zenei nevelés ; 
a líceum és kollégium V. és VI. osztálya azonban már zeneismereti 
anyagot is kíván és előírja a zene fejlődésének történetét. Nem a 
zeneiskolák nagy zeneelméleti és történeti anyagát kell itt nyújtani, 
hanem annyit, amennyi nélkül ma senki sem vallhatja magát művelt
nek.1 S ha ez a jelen évben V. osztályig ju to tt tanterv végre lesz 
hajtva, milyen más füllel fogják az így tanító iskolából kikerültek a 
hangversenyeket, operaelőadásokat —■ ami még fontosabb — a 
rádió zenei közvetítését is hallgatni. Mily szép kilátás ez, hogy az 
ifjúember a szép kultusza révén nemesebb, jobb is lesz és így Istenhez 
is közelebb jut.

De ez még nem elég, mert bármily buzgó is a zenetanár, a kollé
gium heti 2, a líceum heti 1 órája igen kevés, különösen kevés, mivel 
éneklést is előír a tanterv. Hogy lehessen heti 1 órában 3—4 szólam
ban énekeltetni s zeneműveltségi anyagot is adni ! Csak a négy alsó 
osztályban megalapozott munka vezethet célhoz : az ottan felvett 
anyagnak kell — mint a helyes irodalomtanításnál is az alsó osztályok 
költemény- és olvasmányanyagának — a felső osztályok tanítását 
előkészítenie és tartalmassá tennie. Ezzel szemben azonban igaz az is, 
hogy az alsó osztályok kis gyermekeinek érettségi foka sokat nem 
fogadhat még be, tehát mégis soknak kell a felső fokra maradnia. 
Itt meg az az akadály, hogy csak a VI. osztályig terjed a zenetanítás 
köre, azontúl már nem jut számára úgy hely, mint az a művészet- 
történetnél megvan e két leányiskolafajban.

Nyilvánvaló, hogy ebbe bele kell nyugodnunk s így valami módot 
kell kieszelnünk az érett ifjúság zenei művelésére. Az ugyanis nem 
fontos, hogy mindenki zenéljen : ez a kiváltságosak, a tehetségesek 
előnye, de fontos az, hogy mindenki ismerjen meg bizonyos zene
műveltségi anyagot, mint ahogy mindenkinek kell irodalmi művelt
séggel bírnia, akár van benne írói hajlam, akár nincs. Kell, hogy min
denki tudjon bizonyos fokig zenei műveket élvezni s fejlődvén ízlése : 
meg is ítélni. Ez csak gyakorlattal lehetséges, ami pedig sok zenei mű 
hallgatása által érhető el. Színházi zenei előadások, hangversenyek 
látogatása volt a Veres Pálné-továbbképző s ez a mostani buda
pesti leánykollégium erre szolgáló eszköze ; ezeket bevezető elő
adások készítették mindig elő s megbeszélések értékesítették. Igen 
ám, de ez csak Budapesten lehetséges s itt sem rendszeres, mert a 
színházak és hangversenyek műsora természetesen nem alkalmaz
kodik a tanításhoz. Tehát ez éppoly esetleges támogatás, mint az 
ú. n. kötelező filmoktatás — bár értéke le nem tagadható. Ez azonban 
csak szabadabb tantervű iskolában volt megvalósítható, hol időt 
lehetett rá találni ; a líceum és kollégium tantervi megkötöttsége 
azonban ilyenre nem ad lehetőséget. Itt tehát a tanítási órákon kell

1 Úttörő kísérlet s egyetlen ez iskolákra engedélyezett tankönyv Kühn 
János és e sorok írójának műve. (Kókai-kiadása, Budapest, 1931.)
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a zongora és főleg a grammofón alkalmazása révén lehetőleg mindent 
bemutatni. Már vannak iskolai, tanítási célra készült lemezek : 
pl. a zenei hangszerekről, zenetörténeti érdekességekről (,,2000 év 
zenéje“ összefoglaló címen) — ezekből lehet válogatni.

Csakhogy így is csak az ifjúság egy részéről, éspedig a kisebbség
ről gondoskodtunk : a líceumok és az egyetlen kollégium leánynöven
dékeiről. Hol vannak a leánygimnáziumok és a fiúközépiskolák 
tanulói ? Ezekre is gondolnunk kell s ez csak a koncentráció segélyé
vel lehetséges. A budapesti evangélikus leánykollégium tanárai 
könyvben m utatták be,2 hogy képzelhető ennek végrehajtása. Gondo
latokat ébreszthet ez a cikksorozat ; bár nem teljes, minden gondol
kodó tanár hasonló eljárásra nyerhet belőle indítékot. Itt látjuk pl., 
hogy a nyelvtanár a költői müvek megzenésítését mutatja be. Mivel 
ő maga nem zenész, vegye elő a grammofónt, mert nem is lenne 
szabad már középiskolának grammofón nélkül léteznie.3 A Goethe- 
dalok Schubert feldolgozásainak bemutatását bizonnyal a legtöbb 
tanár el nem mulasztja. De gondol-e az átlag-tanár arra, hogy 
Schiller örömódája (Lied an die Frende) Beethoven IX. szimfóniá
jában szól hozzánk zeneileg, a magyar népdal Liszt rapszódiáiban 
és Hubay csárdajeleneteiben, Shakspere Mendelssohnnál stb. ? 
A történész necsak nemzetek himnuszait, korok dalait (Bákóczi-nóta, 
Marseillaise, Kossuth-nóta) szólaltassa meg tárgyalása során, hanem 
amikor műveltségi viszonyokról szól, necsak a tudományok fejlődé
sére mutasson rá szárazon, hanem a kor zenéjét is szemléltesse, mert 
ebből a történettanításnak is haszna lesz. Hogy ugyanígy tehet a 
vallástanítás is, kétségtelen ; de a földrajz is a néplélek jellemzé
sére annak legőszintébb megnyilatkozását, a zenét hozza be az isko
lába. A budapesti leánykollégium könyvecskéje a zenetörténetről 
szóló fejezetben minden tárgyra kitér ; ennek fordítottja úgy való
sulhat meg minden iskolában, hogy minden tanár saját tárgyának 
tanítása közben m utatja be a zenei vonatkozásokat. Ha így lesz, 
akkor nem baj az, hogy a tanterv nem ad külön órákat e célra, az 
sem baj, ha kevesen tanulnak zenét, kevesen vesznek részt ének
karban. Nem baj, mert kaphatnak az ifjú lelkek tanulmányaik folya
mán értékes zenei műveltséget s ez majd a közízlés tisztulását segíti 
elő. S mindez nem jelent túlterhelést, mert csak a nem szívesen 
tanult anyag munkatöbblet. Ez pedig szép és ezt mint a tanulás 
sivatagának oázisát élvezni fogja tanuló és tanár egyaránt s ebből a 
komoly tanulási munkának is előnye lesz. Csak jóakarat kell !

Budapest. Dr. Rohm Dezső.

2 A középiskolai tárgyak egymásra vonatkoztatása a gyakorlatban. 
•(Budapest, 1930. Fébe-nyomda, Kókai bizománya.')

3 Most nem szólunk arról, mily sok tárgy alkalmazhatja a bemutatás ez 
eszközét.
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A  klasszikus nyelvek mai tanításáról 
középiskoláinkban.

A görög és latin nyelvnek a tanítása régen uralkodó kérdésévé 
vált a köznevelésnek nálunk is, m ásutt is. Kell-e tanítani a görögöt 
és latint, vagy nem kell, — ha igen, milyen mértékben és módon : 
általános kötelezettséggel-e, vagy csak szükebb területre szorítva, 
ezeken és az ezekkel kapcsolatos többi mellékproblémán vitatkoztak és 
vitatkoznak másfélszázad óta. A hadakozók tábora egyre nőtt, a 
harc heve folyton erősbödött és a klasszikus nyelvek ;— ez kétség
telen tény — mindig több-több veszteséget szenvedtek. így jutottunk 
el a mai állapothoz, amit nálunk (a külföldet ezúttal mellőzni fogjuk) 
az 1924. évi XI. te. létesített. Ezúttal nem kívánok foglalkozni az 
előbb említett kérdések egyikével sem, hanem szeretnék egyet-mást 
elmondani a latin és görög nyelvnek mai tanításáról középiskoláink
ban, közelebbről : ennek a tanításnak igazi értékét, becsét, hatását 
megvizsgálni és lehetőleg megállapítani.

Már az 1883. évi XXX. te. által megalkotott gimnáziumban is 
a görög meglehetős mostoha elbánásban részesült, mert csak az 
V—Vili. osztályokban és összesen heti 19 órában tanítottuk. Ezzel 
szemben a latint 8 éven át összesen heti 46 órában tanulták a növen
dékek. így megérthető, hogy míg a latin kellő tanítás mellett kielégítő 
nyelvi és irodalmi eredménnyel járt, addig a görög jóformán nyelv
tani tanulásban merült ki, s a gazdag görög irodalomból „tüzetesen“ 
csupán 1 lomerossal1 foglalkozott, emellett még néhány íróval futólag, 
de egy egész csomóval (Thukydides, Aristoteles, Demosthenes, 
Pindaros, Aischylos, Euripides, Aristophanes, Theokritos, stb.) 
sehogysem és a ma is utolérhetetlen görög művészet pedig maradt 
előtte teljes egészében szintén „terra incognita“ . így történt meg 
az a furcsa dolog, hogy az úgynevezett „görögösök“ négy évi görög 
tanulás után majdnem kevesebbet ismertek meg az ógörög életből 
és lélekből, mini a „pótlósok“ . Természetes, hogy ezen sikertelenség 
ellen akkoriban éppen a görög nyelv barátai hadakoztak legjobban. 
Magam is mintegy 30 évvel ezelőtt már sürgettem, hogy a görög 
nyelvet és irodalmat nagyobb mértékben keli tanítani, úgy, amint 
az a külföldi népek gimnáziumaiban történt. Egyik akkori felolvasá
somból erre vonatkozólag idézem a következőket : „Ezen esetben 
pedig a gimnázium mai imponáló elterjedettségéből jelentékenyen 
veszíteni fog, de amilyen mértékben megmarad, annyiban igazán 
kitűzheti maga elé célul a humánus tárgyak művelését és úgy épít
heti meg görög tanítását, hogy az ellen a félmunka vádját felhozni 
ne lehessen. A jövőnek reményét tehát a görög tanításában abban 
találom, hogy az még csökkenni fog területileg, de növekednie kell

1 A gimnáziumi tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások. Hivatalos 
kiadás. Budapest, 1899. 97. lapon.
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minőségileg, mert csak így lesz képes igazi, áldásos hatását a maga 
teljes erejében éreztetni : a quantitativ veszteséget qualitativ nyere
séggel fogja pótolni.“2 Ez a kívánság és ez a remény nem maradt 
elszigetelve, hanem megnyilatkozott másutt is, szélesebb körben és 
messzebbhalló hangon.

Ilyen előzmények után következett el végre az 1924. évi XI. te., 
illetőleg az ez alapon kiadott 80,000—1921. VKM. sz. rendelet. 
A törvény az addigi, 40 év óta fennálló két középiskolai typus, a 
gimnázium és a reál helyett hármat kodifikált: gimnáziumot, reál- 
gimnáziumot és reált. Ez a változtatás egyenesen az 1901-ik évi 
porosz középiskolai reform szemelőtt tartásával készült, amint ezt 
Klebelsberg miniszter 1924 március havában a törvényjavaslat 
tárgyalásakor hangsúlyozta is3 a nemzetgyűlésen mondott beszédé
ben. Itt mindjárt felmerül az a kérdés, hogy vájjon, ami Porosz- 
országban 1901-ben célszerű volt, az Csonkamagyarországon 1924-ben 
okvetlen kívánatos újításnak mutatkozott-e, pláne, mikor ez az 
országcsonk 65 %-ban agrárállamocska lett ? I)e mellőzve ez ellen
vetést, nézzük meg az 1901-es porosz tantervet.4 A porosz gimn.- 
ban . a )  a latint tanították kilenc osztályban összesen heti 68, b) a 
görögöt hat osztályban összesen heti 36 órában. Azt gondolom, 
minden hozzáértő ember belátja, hogy ilyen óraszám mellett lehet 
kitűzni és megvalósítani nyelvi, irodalmi, művészeti célt egyaránt. 
Ezzel szemben a 80,000—1924. VKM. sz. rendelet a magyar gimná
ziumokban a latin óraszámát meghagyta nyolc osztályon át 46-nak, 
a görögöt pedig a III—Vili. osztályokban kívánta tanítani összesen 
heti 23 órában. A görögnél tehát némi növekedés mutatkozott az 
előbbi állapottal szemben, mindössze heti 4 óra, ami nem volt ugyan 
sok, de mégis valami ; a latinnál azonban maradt minden a régiben. 
El lehetett mondani erre is, hogy „fukar kezekkel mérsz“ . A magam 
részéről azonban ennyi változtatást is örömmel üdvözöltem : úgy 
véltem, ráléptünk végre a humánjellegü gimnáziumoknál arra az 
útra, mely egyedül helyes irányú, bár egyelőre igen keveset haladunk 
is rajta előre. De reméltem, hogy lassan-lassan majd csak javulni 
fog a tempó.

Egy körülményt azonban itt külön ki kell emelni, mert ezt 
igen-igen fontosnak, a magam felfogása szerint a legfontosabbnak 
tartom. 1924 előtt, vagy helyesebben szólva : az ezeréves Magyar- 
országon körülbelül 180 gimnázium és 30 reáliskola volt, tehát a 
két iskolatypus úgy aránylóit egymáshoz, mint 6 : 1-hez. Ellenben 
1924 után és óta a humángimnázium úgy aránylik circa a másik két

2 A görög nyelv mai tanításáról gimnáziumainkban. Felolvasás a Deb
receni Tanári Körben ; megjelent a hajdúböszörményi református főgimn. 
1904—05. évi értesítője 1—20. lapjain.

3 O. K. T. E. Közlöny. LVII. évf. 1924 június. 5—8. szám. 105—106. I.
4 Magyar Paedagogia 1902. évf. 321—336. 1. ismerteti Imre Sándor ; 

az O. K. T. E. Közlöny 1901—02. évf. 144—47. 1. ismerteti dr. W. 1.
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typushoz, mint 1 : 4.5 Ez túlzott csökkentése volt a gimnázium
nak, mert ez számszerűleg annyit jelent, hogy előbbi mértékének 
mintegy negyedére vagy ötödére szállították le a gimnáziumok 
számát" A „quantitativ“ reductio tehát túlontúl bekövetkezett ; 
ez pedig szerfelett erős összeszűkítés, sőt bizonyos fokig merész játék 
azzal a kulturális fölénnyel, amelyet pedig Klebelsberg miniszter 
mintegy vezérelvül tűzött ki maga elé. Majdnem olybá tüntette fel 
ez a lefokozás a gimnáziumot, mintha egy felnőtt embert büntetésből 
vagy nevetségessé tevés céljából gyermekruhába szorítanának bele. 
Ráadásul nem szabad elfelejtenünk, hogy a humángimnáziumok 
legnagyobb részben felekezeti iskolák; az állam nem törekedett 
erre a typusra, tehát hallgatólagosan ugyan, de eléggé határozottan 
m utatta ki, hogy a görög neki nem kell, tanítása éppenséggel nem 
állami érdek, hanem csak felekezeti velleitás. Ha m ár most ezzel a 
„quantitativ“ visszaszorítással vetjük egybe az előbb kimutatott 
„qualitativ“ előrevitelt, csak akkor tűnik ki igazán ennek arány
talanul csekély volta. Heti 4 óra nyereség a görögből 8 osztályon át ! — 
és ez volna a humángimnázium megerősítése, hangsúlyozott kiépí
tése ? ! Hiszen, ha a reálban a reáliák, a természettudományok 
egészen magától értődőleg uralkodó helyet foglalnak el (kémia, fizika, 
számtan, ábrázoló heti óraszáma 65), akkor éppen olyan magától 
értődő lett volna, hogy a számszerűleg összezsugorított humángim
náziumoknak lehetőség nyujtassék a klasszikus nyelvek kellő mér
tékű tanítására.

Azonban eddig és ezt is csak egy tervezett, csak egy megkezdett 
reformról beszéltem, mert köztudomású, hogy a 38,804/V—1926. sz. 
VKM. rendelet már két év múlva alaposan elbánt ezzel a tantervvel. 
A humángimnáziumban ugyanis a latin heti óraszámát leszorította 
46-ról 45-re, a görög tanítása visszament az V—VIII. osztályokba 
heti 22 órában, ellenben a németet letette a II. osztályba és heti 
óraszámát felemelte 19-ről 20-ra. Mindez pedig történt —„risum 
teneatis amici“ -— a humángimnáziumok cégére a l a t t ! doggal kér
dezheti az ember ; hol m aradt e változtatásnál a porosz minta ? 
Nem gondolta meg a miniszter, hogy az ilyen „gimnázium“ névben 
él csak, tényleg sorvadozik ? Szinte nem tudja az ember, hogy ilyen 
elbánás mellett hogyan mondhatta a miniszter a következő hang
zatos szavakat : ,,Á" humanisztikus gimnázium híveinek azt mon
dom, hogy az én javaslatom az utolsó kísérlet Magyarországon a 
humanistikus stúdiumok megvalósítására.“6 Nagyon, de nagyon 
szomorú lenne nemzeti kultúránk szempontjából, ha valóban ez a 
reform lenne a végső menedéke a klasszikus nyelvek tanításának. 
Mi bízunk abban, hogy a humánjellegű gimnáziumokra még fog 
elkövetkezni egy, a mainál megértőbb korszak.

5 Középiskolai tanárok névkönyve, 1930—31. Barthos—Csetri—Luttor. 
9. lapon : 29 gimn., 68 reálgimn., 18 reáí ; a 29 gimn. közül csak 2 az állami, 
2 kir. kath., 14 r. kath., 8 ref., 2 ág. ev„ 1 izr.

6 O. K. T. E. Közlöny. LVII. évf. 106. 1.
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De szólanunk kell még az előbb említett két VKM. rendelettel 
kiadott tantervi intézkedésekről is, legalább is azokról, melyekkel a 
latin- és görögirodalomból tárgyalásra kerülő írókat megállapították, 
olvasandó műveiket és tanítási sorrendjüket megszabták. Nem 
akarok most itt azon részletes fejtegetésbe belebocsátkozni, mely 
elmondaná, hogy ezen auktorok olvasását, illetőleg egymást követő 
rendjét vagy nyelvtörténeti, vagy irodalomtörténeti szempontok 
szabályozhatják, de semmiképpen sem dönthet e tekintetben az 
ötletszerűség. Már pedig a mostani rendnél jogosan tehetjük fel a 
kérdést : miért kellett a latin és görög auktorok azon csoportosítását, 
amit nem is évtizedes, hanem majdnem évszázados tapasztalat 
szemelt ki és hagyott jóvá, felforgatni és szinte „mert nekem az 
úgy tetszik“-féle módon összezavarni ? Emellett az eddigelé éven
ként szokásos 2 auktor helyett 3-at, sőt — „korrendum dictu“
4-et is kellene olvastatni (v. ö. a VII. és VIII. osztályban a görög 
és latin olvasmányi anyaggal). Igaz, ezt már az illetékes tényezők 
is megsokalták és kiadták a szükségesnek mutatkozó helyesbítést.7 
A mi egyesületünk kezdettől fogva nem tudott kibékülni az auk
torok ezen rendjével és több közgyűlésen egymásután foglalkozott 
a nyelv- és történettudományi szakosztály e kérdéssel és mind
annyiszor kicsendül az ott hozott határozatokból a mai állapottal 
való teljes elégedetlenség.8

Szükséges volt ezeket a praemissákat elmondani, hogy a helyes 
conclusiót a görög és latin mai középiskolai tanítására nézve levon
hassuk. A görögnél a mai heti óraszám és osztály-elhelyezés mellett 
igazán eredményes munkát nem lehet végezni. A nyelvtani elő
készítést a múlthoz képest meggyorsították, vagyis az elvégzendő 
grammatikai anyagot az V. osztályban megnövelték, nyilván azért 
az 1 óratöbbletért, amivel az azelőtti heti 5 órát 6-ra emelték fel. 
Nem gondolták meg viszont, hogy, míg azelőtt a görögpótló az osztály 
egy részét — még pedig rendszerint a gyengébb felét — elvonta a 
görög tanulásától és így a megmaradt fél értelmi színvonala auto
matikusan emelkedvén, a görög tanítása jelentékenyen könnyeb
bedéit, addig most, miután mindenki köteles görögöt tanulni, s így 
a teljes létszámú osztállyal kénytelen a görög tanár küzködni, vég
eredményben ez a heti 1 óratöbblet még arra sem elégséges, hogy ezt 
a létszámbeli szaporulatot, helyesebben : tanítási ballasztot kiegyen
lítse. Ma voltaképpen kevesebb anyagot kellene kitűzni és lám, 
ezzel ellenkezőleg : többet kell elvégezni. Az irodalomnál pedig a 
régi tanterv legalább a költők királyát, Homérost bőségesen engedte 
letárgyaltatni a VII. és VIII. o.-ban, ellenben ma a szószoros értelmé
ben „sokat markolunk és keveset fogunk“ . Kapkodunk az írók 
tanításánál, úgyhogy tanár és diák lihegve rohan előre és gyümöl
csöző elmélyedés helyett meg kell elégednünk felületes elsietéssel.

7 Hiv. Közlöny. 1930. 11. szám. 540/05/163— 1930. sz. V. K. M. r-
8 V. ö. évkönyveink 1924 25-ik évf. 50-ik, 1925 26-ik évf. 31-ik, 

1926 27-ik évf. 63-ik lapjait.
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Végül a művészetekről természetesen hallgat a krónika most is. 
A görögnél tehát ma a következő munka folyik : elsietett nyelvtani 
előkészítés, néhány író felszínes tárgyalása, teljes művészeti tájé
kozatlanság. Ha ma ilyen eredmény után valaki, szülő vagy diák, 
nekem azt a komoly kifogást teszi a gimnáziumi érettségi után, 
hogy a görögöt nem volt érdemes tanulni, akkor — sajnos — nem 
cáfolhatom meg sikeres érvekkel, m ert legfeljebb egy ígéret-földjéről 
beszélhetek nekik, amit azonban valóságban még a messze távolból 
sem mutathatok fel előttük, hiszen merőben ismeretlen tájakat emleget
hetek fel előttük, amiknek örök szépségeit, a mai emberi műveltség 
kifejlődésében megbecsülhetetlen értékeit elhihetik, ha akarják, de 
szellemi kincsekül életük folyására magukkal vinni semmiképpen 
sem képesek.

A latinnal valamennyire jobban állunk, vagy mondjuk így : 
állottunk. Itt az óraszám, legalább is a gimnáziumban, megmaradt 
és így tisztességes eredményt lehet produkálni. A célt ugyan az 
1899-i tantervhez képest egy ponttal megduzzasztották „művelő
désünk, görög és római eredetű elemeinek megértése“), de ezt ezelőtt 
is megcsináltuk, ha nem is volt az külön hangsúlyozva. A latin taní
tásánál is megvan azonban az auktorok azon zavaros rendje, amit 
már a görögnél is kifogásoltunk és amiből itt is hiányzik minden 
egységes vezető elv. Nem érti pl. az ember Livius túltengését, akit 
öt éven át olvastatunk, viszont kimaradt Caesar, Cornelius Nepos. 
Pedig Nepos szinte elválaszthatatlanul összeforrt a serdülő ifjak 
nevelésével a köztudatban, m utatja az „Ember tragédiája“ 11-ik 
(londoni) színének néhány sora (2674—6) és pedig nem ok nélkül, 
mert jellemrajzai hatalmas ethikai mozgatók a fejlődő gyermeki 
lélek kialakulásában. Az írók ezen túlzsúfolt halmozásában már tör
tén t némi javítás, de bátran elmondhatjuk, hogy a mainál sokkal 
jobb lett volna az előbbi sorrendet meghagyni. A latin tanításában 
azonban a fő hibát azon intézkedésben találom, mellyel két évvel 
ezelőtt a reálgimnáziumban a latin tanítását az I. osztályból a III. 
osztályba tették á t.9 Ezzel most bővebben nem kívánok foglalkozni, 
megtettem azt már akkor előzetesen10 itt e lap hasábjain. Azokból, 
amiket akkor megírtam, nem veszek el ma sem semmit, de egy 
igen-igen fontos dolgot hozzáfűzök.

Ma a művelt világ valósággal chaotikus állapotokat mutat. For
rong minden és döbbenve kérdezzük : van-e még valami állandó, 
maradandó az emberi tudásban, vagy elvész minden. Ennek a nagy 
lelkiválságnak bizonyára több végső oka van, de egyik legfőbb 
szerintem az, amire talán nem igen gondolunk : magának a közneve
lésnek is a válsága. Nem kisebb emberre hivatkozom itt, mint a 
magyar paedagógia Nestorára : Fináczy Ernőre : „A múlt század 
kilencvenes éveiben mutatkoznak először a forradalmi paedagógia 
előjelei. Egész sereg író akad, akik ismét ráeszmélnek Rousseaura,

9 540/05/146—1930. sz. V. K. M. r.
10 Prot. Tanügyi Szemle. 1930. évf. 77—83. 1. : ,,Üj tanterv felé.“
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s arra a tanítására, hogy a gyermeknevelésben is, mint az egész élet 
stílusában, vissza kell térni a természethez. A megkötöttséget a 
szabadságnak kell felváltania. E jelszó hatása alalt indul meg a nevelői 
gondolkodás forradalmosítására irányuló heves mozgalom, amely 
azután a világháborút követő első években érte el tetőpontját.“11 

11 Néptanítók Lapja, 1928. évf. 41—42. sz. nov. 1. : „Üjabb paedagó- 
giai törekvések.“
Ez a köznevelési forradalom, amely tehát több, mint három évtizedes, 
megtette a maga romboló hatását és most olyan az emberiség, mint 
a'viharzó tenger hátán hányódó hajó, mely elvesztette az iránytűjét. 
Egységes világnézet kell a népeknek, azonos eszmények és egyenlően 
kiművelt, kiegyensúlyozott lelkek, nem pedig ahány ember, annyi 
felfogás, annyi cél, annyiféle kulturális színvonal. Nos, hát nálunk 
is az 1924-el meginduló középiskolai reform, mely azóta sem jutott 
nyugvópontra, hanem szakadatlanul, évről-évre hozott valami meg
lepetést, egy eredménnyel bizonyosan járni fog, ha megmarad : 
megbontja az intelligens magyar középosztály művelődési egységét 
és olyan színvonalbeli különbségeket, eltéréseket alkot, amelyekből 
végzetes bajok fognak származni. Ezt meg kell mondani világosan 
és határozottan. Az a lázas kapkodás, ötletszerű újítás, divatos jel
szavaknak a köznevelés terére való könnyelmű beeresztése, mellyel 
az elmúlt rezsim középiskoláink életét irányította, s bennük főleg 
a latin és görög nyelvek tanítását összezsugorította, semmiképpen 
sem fogja eredményezni a sokat és nagy garral hangoztatott kultúr- 
fölényt, hanem ellenkezőleg : nemzeti közművelődésünk biztos
lehanyatlását.

Debrecen. vitéz Bessenyei Lajos dr.

Zenei műveltségünk és az énektanítás.
A Tanterv és a hozzácsatolt Utasítások igyekeznek ifjúságunk 

zenei műveltségének alapjairól gondoskodni. Szem előtt tartják  a 
formai és tartalmi vonatkozások egyensúlyát. Ebből azt gondol
hatná az ember, hogy aki négy éven keresztül becsületesen elvégzett 
mindent, amit a Tanterv és Utasítások alapján el kellett végeznie, 
az nyugodtan állíthatja magáról, hogy a zenei alapismereteket el
sajátította.

Nézetem szerint azonban két dologra nem fordítottak eléggé 
gondot az illetékesek a tananyag összeállításánál. Az egyik szorosan 
összefügg az énektanítással s ez az, hogy az Utasítás nem hang
súlyozza eléggé a hangjegy után való éneklés fontosságát. A tanulók 
ugyan megismerik a hangjegyek neveit és az egymáshoz viszonyított 
hangköz nevét, de mindez csak felületes ismeret. Pedig ezen a ponton 
szembetalálkozunk egy igen fontos gyakorlati követelménnyel, azzal, 
hogy a tanuló majdan képes legyen egy énekkar olyan tagja lenni, 
aki nemcsak a betanulásnál alkalmazott hangszer nyomán tudja el-
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énekelni szólamát, hanem meg legyen a kóta leéneklésének biztos
készsége.

Saját tapasztalatom az, hogy az énekkarokban nem kis szám
ban vannak olyanok, akik a kótát csak a szöveg leolvasására hasz
nálják és legjobb esetben csak a hang emelkedését jelenti a hang
jegy emelkedése. Az ilyen énekesek távol vannak attól, hogy a hang
jegyek relatív magassága bennük hangközképzetté alakuljon és ez 
az átváltozás kellő időben történjék meg.

A felvidéken gyakran megforduló német cserkészek, a „Wander
vogel“ szervezet tagjai soha sem járnak „Laute“ nélkül és akár
hányszor előkerül a dalgyűjteményük, amelyet mindegyikük tuda
tosan képes használni. Az azután már torzoldala a dolognak, ha 
egyik-másik nem tud leszokni az iskolában tanult ütemezésről és 
komikusán hadonászik a kezével.

Erre az öntudatos kótaéneklésre az alapismereteken kívül két 
módot találok alkalmasnak, amelyeket egymással párhuzamosan 
lehet alkalmazni. Már az első osztálytól kezdve fokozatosan nehezedő 
gyakorlatokat kell énekeltetni, olyanformán, hogy egyszer hangszer 
kíséretében, egy-kétszer anélkül és a rákövetkező órán egyszer meg
ismételve közösen énekelje az osztály. A gyakorlatoknak a foko
zatosság mellett az a két főkelléke van, hogy a tanulók előtt ismeret
len motívumot tartalmazzanak és dallamosak legyenek.

A másik módszer az, hogy amidőn a tanulók már kellő ismere
tekkel rendelkeznek, könnyű és jólismert dalokat, amelyeket az 
iskolában tanultak, részint emlékezetből, részint az énekórákon 
használt hangszer segítségül vételével, közös megbeszélés alapján, 
lekottáznak. Ezt a munkát a tanulók nagyon szeretik és bizonyos 
idő múlva vetélkedve javítják ki egymás hibáit.

Bizonyos az, hogy az említett követelmény nem illeszkedik 
be tökéletesen a meglévő tantervbe, ellenben kiválóan alkalmas az 
énekkarok nívójának emelésére, ami zenei műveltségünk fejlesztése 
szempontjából nem megvetendő tényező.

A zenei műveltségünk emelése érdekében második követelmény
nek azt tartom, hogy nemcsak énekelhető zenei termékekkel ismer
tessük meg az ifjúságot, hanem hangszeres művekről is szerezzen 
tudomást az az ifjú, aki majdan hivatalos lesz zenei műveltségünk 
folytonosságát biztosítani. Természetes dolog az, hogy hazai irodal
munk legnevezetesebb alkotásait tüzetesen tárgyaljuk az iskolában 
és ha van mód és idő arra, hogy a történelem keretében a legfonto
sabb művészi alkotások szóbakerülnek, miért kell éppen a zene
szerzeményekről hallgatnunk, amikor ezek ugyanúgy komponensei 
műveltségünknek, mint amazok ? Miért kell tanulóifjúságunkat úgy 
elbocsátanunk az iskola falai közül, hogy Liszt, Erkel, Kodály és 
Bartók működéséről meg se emlékezzünk?

Ezért az énektanítást ki kell terjeszteni mind a nyolc osztályra 
és a felső fokon különösen gondot kell fordítani hazánk zenetörté
netére.
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Ezen a téren nagyon megelőzött a rádió, amely zenei művelt
ségünk terjesztése terén már eddig is igen szép eredményeket m utat
hat fel, de végleg meg kell szűnnie annak a még most is sokszor 
hallott felfogásnak, hogy a komoly zene nem kell, mert unalmas és 
nem nyújt élvezetet. Ezen a bajon csak az iskola segíthet, mert 
nem várható és nem is kívánható a rádiótól rendszeres zenei nevelő
munka.

Ennek a célnak az elérésére föltétlenül a taneszközök sorába 
kell sorozni a beszélőgépet. Intézetünkben közel egy éve használjuk 
a grammofont az énekórák keretén belül és a művészettörténeti 
tanfolyamon zenei remekművek bemutatására.

A zenemüvek ismertetését úgy gondolom célszerűen keresztül
vinni, hogy egy félévre bizonyos számú zeneművet választunk ki, 
ezek mindegyikét két-háromszor eljátszatjuk, egyet-egyet az óra 
elején, vagy végén és hozzáfűzzük a szükséges magyarázatokat. 
Amikor ezzel elkészültünk, némelyik órán bemutatunk egyet a már 
ismertek közül, de nem mondjuk meg a cím ét; erre a tanulóknak 
kell rájönniük. Bemutatás után átismételjük a darabhoz tartozó 
tudnivalókat.

A múlt tanévben a leánygimnázium első osztályában tettem 
ezirányú kísérleteket. A második eljátszás után az osztály harmad
része, a harmadik után nagy többsége ráismert a zeneműre és a 
tanulók mindig boldogan elujságolták nekem, ha már ismertetett 
zeneművet hallottak a rádióban. A ráismerés pedig már első lépcső
foka a megkedvelésnek és megismerésnek. Ily módon a kötelező ének
tanulás négy éve alatt is sok alkotást megismerhet a növendék és 
magával viheti az életbe az érdeklődés csiráját ; megtanulja, hogy 
nemcsak az egynapos életű zenei szitakötők köthetik le az ember 
érdeklődését, hanem inkább az örök érték, az, aminek vonzóereje 
és lenyűgöző hatása soha el nem múlik.

Végül még egy kérdésre kell megfelelnem : mit mutassunk be? 
A gramofonlemez-ipar — sajnos — nem nyújt bőséges választékot, 
mert hiszen elsősorban és főképpen magyar zenével kell az ifjú lelket 
megtölteni, gazdagítani. Újabban a His Masters Voice gyár vett fel 
nehány magyar zenei remekművet, ezeket habozás nélkül be lehet 
szerezni, mert technikailag és zeneileg is kifogástalanok.

Ezek közül felemlítem a következőket : L isz t: II. magyar 
rapszódia, Erkel : Hunyady László nyitány, Bánk bán egyveleg és 
nehány ária, Kacsóh : János vitéz egyveleg, Kodály : Intermezzo a 
Háry Jánosból és nehány népdal, Hubay : Hegedűszóló a Cremonai 
hegedűsből és Bartók : Este a székelyeknél.

A tanulónak legalább ennyit kell ismernie a magyar zene
művek közül, viszont ezek ismerete öntudatos részesévé teszi zenei 
műveltségünknek.

Nyíregyháza. Ambrózy Géza, 
leányaim», tanár.
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Latin olvasmányi óra a gimnázium 
IV. osztályában.

Tárgy : Ovidius Pástijából az Arion-monda.

Az előző óra anyaga : Ovid. Fasti I I . 79—-96.

Quem modo caelatum stellis Delphina videbas,
Is fugiet visus nocte sequente tuos.

Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus ?
Carmine currentes ille tenebat aquas.

Saepe sequens agnam lupus est a voce retentus ;
Saepe avidum fugiens restitit agna lupum. 

Saepe canes leporesque umbra cubuere sub una, 
Et stetit in saxo proxima cerva leae,

E t sine lite loquax cum Palladis alite cornix.
Sedit, et accipitri iuncta columba fűit.

Cynthia saepe tuis fertur, vocalis Árion, 
Tamquam fraternis obstipuisse modis.

Nomen Arionium Siculas impleverat urbes, 
Captaque erat lyricis Ausonis óra sonis.

Inde domum repetens puppem conscendit Árion, 
Atque ita quaesitas arte ferebat opes.

Forsitan, infelix, ventos undasque timebas :
At tibi nave tua tutius aequor erat.

A jelen óra módszeres egysége : Ovid. Fasti II. 97— 116 :

Namque gubernátor destricto constitit ense,
Ceteraque arm ata conscia túrba manu.

Quid tibi cum gladio ? dubiam rege, navita, pinum ! 
Non haec sunt digitis arma tenenda tuis.

Ille metu vacuus „Mortem non deprecor“ inquit, 
„Sed liceat sumpta pauca referre lyra.“

Dant veniam, ridentque moram. Capit ille coronam, 
Quae possit crines, Phoebe, decere tuos ;

Induerat Tyrio bis tinctam murice pallam :
Reddidit icta suos pollice chorda sonos,

Flebilibus numeris veluti canentia dura 
Traiectus penna tempóra cantat olor.

Protinus in medias ornatus desilit undas,
Spargitur impulsa caerula puppis aqua.
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Inde — fide maius —• tergo delphina recurvo 
Se memorant oneri supposuisse novo. 

lile sedens citharamque tenet pretiumque vehendi 
Cantat et aequoreas carmine mulcet aquas.

Di pia facta vident. Astris delphina recepit 
Iuppiter et stellas iussit hahere novem.

A következő órai olvasmány : Ovid. Métám. X I . 1— 19:

Carmine dum tali silvas animosque ferarum 
Threicius vates et saxa sequentia ducit,
Ecce nurus Ciconum, tectae lymphata ferinis 
Pectora velleribus, tumuli de vertice cernunt 
Orphea percussis sociantem carmina nervis.
E quibus una, leves iactato crine per auras,
,,En“ ait ,,en hic est nostri contemptor !“ et hastam 
Vatis Apollinei vocalia misit in ora,
Quae folds praesuta notam sine vulnere fecit.
Alterius telum lapis e s t : qui missus in ipso 
Aere concentu victus vocisque lyraeque est 
Ac veluti supplex pro tarn furialibus ausis 
Ante pedes iacuit. Sed enim temeraria crescunt 
Hella, modusque abiit insanaque regnat Erinvs.
Cunctaque tela forent cantu mollita : sed ingens 
Clamor et infracto Berecynthia tibia cornu 
Tympanaque et plausus et Bacchei ululatus 
Obstrepuere sono citharae. Tum denique saxa 
Non exauditi rubuerunt sanguine vatis.

Az alapul vett 60 perces óra tagozódása :
I. 5 perc : Szokásos osztályintézkedések.
Imádkozás, osztálykönyvbe írás, óramulasztások igazolása, a 

házifeladatokat átnéző felügyelő-tanulók jelentéseinek meghallga
tása, esetleges panaszok, kérdések elintézése.

A tulajdonképpeni munkára a következő felszólítással térek rá : 
Megkezdjük a tan u lá s t! A fiúk felállónak, majd ismét leülnek. E tény
kedésnek célja az, hogy a tanulók mindentől elvonatkozva, teljes 
figyelmüket a közös munkára összpontosítsák. A padokon nincs 
semmi.

II. 10 perc : Az előző óra anyagának megbeszélés formájában való 
számonkérése.

Elvi rész : Bevezető kérdéseket teszek, minden kérdést más-más 
növendékhez intézve. A tárgyalt szöveg gondolatait megbeszéltetem 
a tartalomban való elmélyedés céljából. Levonatom és megállapít
tatom az esetleges erkölcsi vagy egyéb tanulságot. Most elővétetem 
az olvasókönyvet, gyengébb tanulókkal elolvastatom és mondaton

2*
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ként lefordíttatom a már átdolgozott szöveget. A könyvek ismét a 
pad fiókjaiba kerülnek. A tárgyalt olvasmányi rész szavainak, ki
fejezéseinek újabb és élénk gyakorlása végett a fiúk egymásnak kis 
magyar mondatokat adnak fel s azokat az én és az osztály ellenőrzése 
mellett felszólított társaikkal latinra fordíttatják.

Alkalmazás : 1. Melyik csillagzat nyugszik le február 3-án ?
— A delphinus csillagzat.

2. Kinek a történetét beszéli el Ovidius a delphinus leáldozásával 
kapcsolatban ? — Árion költő történetét.

3. Ki volt Árion ? — Árion görög lantos költő volt Lesbos szige
téről. Messze földön ismerték a nevét.

4. Milyen hatása volt az ő költeményeinek és kisérő dallamai
nak ? —■ Elbájolta az egész természetet.

5. Milyen csodálatos jelenségek történtek a természetben ? ■— 
Költeményei hallgatására megállották a folyóvizek, a bárányt üldöző 
farkasok, a farkas elől menekülő bárányok.

6. Hogyan bűvölte el a többi állatokat ? — A ragadozók meg
feledkeztek vérengző természetükről s a gyengébb állatokkal közös 
társaságban békésen élvezték a gyönyörű dalt.

7. Még istenek is felfigyeltek költeményeire ? — Diana istennő 
szívesen hallgatta énekeit, sőt egyenesen testvérének, Apollónak 
dalaihoz hasonlította.

8. Milyen tanulság következik abból, hogy még az állatok is 
erőt vesznek vad ösztöneiken Árion költeményeinek hallgatásakor ?
— Az a tanulság, hogy a költészetnek csodálatos erkölcsnemesítő, 
lelket felüdítö hatása van.

9. H át az mit jelent, hogy maga Diana istennő is gyönyörködik 
bennük ? — Ez azt jelenti, hogy a költészet lényege nem emberi, 
hanem valami isteni.

10. Hol tartózkodott most Árion ? — Szicíliában.
11. Mi a szándéka? — Hogy összegyűjtött kincsével együtt 

hazautazzék Görögországba.
12. Fordítsuk le a szöveget szabatosan és magyarosan ! — A tanu

lók mondatonként elolvassák, lefordítják s azután a könyveket el
teszik.

13. Adjatok fel egymásnak a szövegből kis magyar mondatokat 
latinra fordítás céljából ! — Ilyen mondatok pl. A delphinus-csillag- 
zat február 3-án nyugszik le. Ariont minden tenger és föld ismerte. 
Árion dalával a vadállatokat megszelídítette. Olvassuk, hogy Diana 
is szívesen hallgatta a híres költő énekeit. Árion bejárta Itáliának és 
Szicíliának városait, hogy költeményeivel gyönyörködtesse a lako
sokat. Miután sok kincset gyűjtött össze magának, hajóra szállt, 
hogy hazájába hajózzék.

III .  15 perc : Az új anyag előkészítése.
Elvi rész : Az előző olvasmányi részből szerzett ismeretkre tá 

maszkodva, azokkal kapcsolatban kitűzöm az óra célját. Az új anyag 
tartalmi részéből néhány kiemelkedőbb mozzanatnak közlése által
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felkeltem a fiúk érdeklődését. Kikérdezem a szavakat etimologizálva 
szinonimák, rokonhangzásúak bevonásával, beszédrészek, frázisok, 
tárgyi csoportok szerint. Igéknél, jelzős főneveknél, frázisoknál haj
lítási alakokat is kérdezek, mellékneveket fokoztatok, adverbiumokat 
képeztetek, úgyhogy az előkészítés grammatikai gyakorlás is egy
úttal. Hogy a fordítás közben ne kelljen kitéréseket tennem, itt 
hárítom el az összes tárgyi és alaki nehézségeket. Értelmileg felbon
coltatok kifejezéseket, megbeszéltetek szerkezeteket, nehezebb része
ket a szövegből kiragadva taglaltatok, régiségtani, helyi vonatkozá
sokat elő e megtárgyalok, hogy megkönnyítsem a szabatos, gördülé
keny ordítást.

Alkalmazás : 1. A most tárgyalt olvasmány! részből tudjuk, hogy 
Árion hajóra szállt s kincseivel együtt Görögországba akar utazni. 
A mai órán el fogjuk olvasni, hogy milyen merényletet terveztek 
ellene a hajósok s hogy mi módon mentette meg életét. Bizony veszé
lyes helyzetbe került, mert a gonosz kalózok meg akarták ölni, hogy 
kincsét elrabolhassák. Az istenek azonban nem engedték elpusztulni 
a híres költőt, hanem csodálatos módon kiszabadították a banditák 
kezéből.

2. I Iogy megérthessük és lefordíthassuk a szöveget, hárítsunk el 
előbb minden nehézséget. Beszéljük meg a szavakat, kifejezéseket, 
szerkezeteket, régiségtani és helyi vonatkozásokat.

Latinról magyarra és magyarról latinra vegyest kérdezem az 
ismeretlenebb szavakat, beszédrészek szerint csoportosítva :

a) Igék: destringo, stringo, a kirántott; consisto, sto, consto, 
megállóit ; rego, kormányoz ; rex, regius, regnum, regno ; deprecor, 
precor, prex ; sumo, a felvett, ; consumo, refero, fero, vinni fogok, 
vitettem volna ; infero, aufero, affero, confero, induo felöltőit vala ; 
exuo, tinguo, be fog mártani, bemártott ; tinctura, extinguo, reddo, 
addo, ico, az ütött, ütne, ictus, caneo, candidus, candidatus, traicio, 
iacio, iaceo, canto, cano, cantus, cantor, desilio, salio ; spargo, behin- 
tetik ; impello, pello, pulsus; suppono, hogy aláhelyezett; pono, 
positio, impono, veho, szállításnak az ára ; vehiculum, mulceo.

b) Főnevek : guberbator, guberni ; pinus ; metus, timor ; venia ; 
mora, moror ; crinis, a te hajad ; murex ; palla ; pollex ; chorda ; 
sonus, sono, resono ; numerus ; tempos, fehér halánték ; olor ; puppis, 
p rora; tergum, tergus; onus, új teher, új tehernek ; onero ; pretium, 
pretiosus ; Stella, astrum.

c) Melléknevek : conscius ; vacuus, magis vacuus, maximé vacuus, 
vacatio ; pauci, nonnulli ; flebilis, panaszosabb, legpanaszosabb, pana
szosan, fleo, íletus ; caerulus ; nagyobb, legnagylobb, pins, kegyesebb, 
legkegyesebb.

(I) Egyéb beszédrészek : bis ; veluti ; protinus.
e) Kifejezések, szerkezetek : destricto ense ; quid tibi cum 

gladio ? ; metu vacuus ; pauca referre ; sumpta lyra ; sonos reddere ; 
olor traiectus canentia tempóra ; in médiás undas ; fide maius ; del-
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phinus tergo recurvo ; se oneri supponere; memorant delphina se 
supposuisse ; Iuppiter iussit delphina stellas habere.

I) Régiségtani, helyi vonatkozások: Phoebe (vocat) : Phoebus 
Apollo a költészet istene ; coronam capere : a költők koszorúval a 
fejükön énekeltek és kisérték magukat lanton ; Tyrus : phoeniciai 
város, híres volt bíbor-festéséről ; palla : palást, későbben a római nők. 
viselték, földig érő ráncos köpönyeg ; cithara : a lyrának egy faja, 
mely a mai gitárhoz hasonlított, ünnepies dalokat kisértek vele.

IV . 10 perc : Az új szöveg kontsruálása.
Elvi rész : E ltett könyvek mellett a tanulók figyelmének foko

zódását felhasználva én magam vezetem a konstruálást úgy, hogy 
a mondat főgondolatait elolvasva, hallás után fordíttatom, azután 
a főgondolatból kiindulva, alkalmas kérdéseket teszek a szükséghez 
képest s ugyanúgy elolvasás és hallásból való fordítás útján értetem 
meg a mondat többi részét is. A gondolatból való továbbjutás nem 
szavanként, hanem szólamonként történik.

Alkalmazás: Miután a nehézségeket elhárítottuk a megértés 
útjából, próbáljuk konstruálni az új szöveget a következő tagozás 
szerint : Miért volt a költő szerint Árion számára biztosabb a tenger, 
mint a hajó? — Namque gubernátor destricto ense constitit — et 
constitit cetera conscia túrba — armala manu. Most Ovidius kérdi 
megbotránkozva : Quid tibi cum gladio? — Navita, rege pinum 
dubiam ! — Non haec arma tenenda sunt digitis tuis. — lile metu 
vacuus inquit : — „Mortem non deprecor — séd liceat pauca referre
— lyra sumpta.“ ■— Dánt veniam — ridentque moram. -— lile capit 
coronam, — quae possit decere — crines tuos, Phoebe. — Induerat 
pallam — pallam bis tinctam Tyrio murice : — chorda reddidit 
sonos suos -— chorda pollice icta, — veluti olor flebilibus numeris 
cantat — olor penna dura traiectus -— tempóra canentia traiectus.
— Protinus ornatus Árion in médiás undas desilit, — puppis caerula 
spargitur — aqua impulsa. — Memorant delphina tergo recurvo se 
supposuisse — oneri novo supposuisse — fide maius. — lile sedens 
citharam tenet — et pretium vehendi cantat — et carmine aquas aequo- 
reas mulcet. -— Di pia facta vident. — Iuppiter delphina astris 
recepit — et iussit novem stellas habere.

V. 10 perc : Az új szöveg olvasása és szabatos fordítása.
Elvi rész : A konstruálás után a tanulók az olvasókönyvet elő

veszik. A szöveget mondatonként, lelkiismeretesen ügyelve a helyes 
hangsúlyozásra és a quantitásra először én olvasom. A növendékek 
ugyanis összefüggésben még teljesen nem értik az olvasmányt, értel
mesen tehát nem is olvashatják. Elolvasásom után mondatonként a 
tanulók adják a pontos, szabatos, magyaros fordítást. A lefordítás, 
tehát a szöveg teljes megértése után most már a fiúk olvassák el újból 
a latin mondatokat, vigyázva a hangsúlyra, a rövid és hosszú magán
hangzók megkülönböztetésére és lefordítják mégegyszer. A hangos 
olvasás aztán házi feladat s számot kell adni róla.

Alkalmazás : Na fiúk, vegyétek elő könyveteket és fordítsuk le
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ezt az érdekes történetet. Először én olvasom a szöveget, figyeljétek 
meg jól a kiejtésemet és hangsúlyozásomat. (A fordítás közlését 
mellőzendőnek tartom.)

VI. 5 perc : Az új anyag tartalmi analízise.
Elvi rész : Központi vezető kérdésekkel és a rájuk adandó fele

letekkel átvilágítom az egész új részt, belehelyeztetem az események 
láncolatába. Egybevetettem esetleg más hasonló történettel, le
vonatom a netalán megnyilatkozó ethikai, vagy esztétikai tanul
ságokat.

Alkalmazás: 1. Milyen merényletet terveztek Árion ellen a 
hajósbanditák ? — Kivont karddal rátám adtak és meg akarták 
ölni.

2. Mi volt utolsó kérdése? — Engedjék meg neki, hogy utoljára 
még egy dalt előadhasson.

3. Megengedték neki? — Megengedték.
4. Hogyan énekelte el az utolsó dalt? — Költői díszbe öltözve 

énekelte el panaszos hattyúdalát.
5. Hirtelen mit csinált? — A dal befejezése után egyszerre 

csak a habok közé ugrott.
6. Miért tette ezt, hiszen a tengerben is biztos halál várt reá?

— Valami csodában reménykedett, hátha valahogy meg fog menekülni
7. Megtörtént a csoda? — Megtörtént, m ert egy delphin felvette 

a hátára és kimentette a habokból.
8. Mivel jutalmazták az istenek a delphint? — Azzal, hogy 

Iuppiter a csillagok közé emelte és kilenc csillagot adott melléje.
9. Milyen tanulság vonható le abból, hogy az istenek nem 

engedték Ariont elpusztulni, hanem egy delphint küldtek kimentésére?
— Az a tanulság, hogy a költők és a költészet isteni oltalom alatt 
állanak, tehát a monda a költészet dicsőítését célozza.

10. Az olvasmányunkban nincs ugyan meg e mondának a vége, 
de más helyről tudjuk, hogy Ariont a delphin egyenesen Korin 
thusba vitte, ahol akkor Periander volt az uralkodó. Árion elmondta 
kalandját az uralkodónak, aki megígérte, hogy meg fogja büntetni 
az elvetemült hajósokat. Nemsokára megérkeztek a kalózok is 
Korinthusba és ott tudatták  a tyrannussal, hogy Ariont jó egészség
ben az itáliai Tarentumban hagyták. Ekkor előlépett Árion, kiderült 
a banditák gonosz hazugsága s a tyrannus valamennyit kivégeztette, 
így lakottak meg a bűnösök elvetemültségükért.

VII.  5 perc: A következő órai olvasmány iskolai praeparatiója.
Elvi rész : Néhány szóval utalok a következő olvasmányi rész

tartalmára, megokolván azt is, hogy miért ezt az olvasmányt válasz
tottam  új anyagul. A fiúk ismerik már a szótár kezelését, az ismeretlen 
szavak kikeresését rájuk bízhatom. Csak azon szavak jelentésének 
megmagyarázására térek ki, amelyek nem első jelentésükben fordul
nak elő. Egy-két nehezebb kifejezésre, szerkezetre is felhívom a 
figyelmet, hogy a tanulók otthon a szókeresés alkalmával valameny- 
nyire már a mondatok értelméig is eljuthassanak.
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Alkalmazás : A jövő órán egy másik híres ókori költőről fogunk 
olvasni, akiről Ovidius Metamorphoseon c. munkájában emlékezik 
meg. Ennek a költőnek Orpheus volt a neve. Az ő énekének is Arioné- 
hoz hasonló csodálatos varázsa volt. Ha dalolni kezdett és lantjával 
kísérte énekét, a mezők növényei, az erdők fái és vadállatjai köréje 
sereglettek és elbüvölten hallgatták a bűbájos melódiákat. A monda 
szerint egyszer énekével annyira meghatotta az alvilág istenségeit, 
hogy megengedték neki, hogy kígyómarástól fiatalon meghalt szép
séges feleségét, Euridicét, felhozhassa a felvilágra. Csak azt a fel
tételt kötötték ki, hogy jövetközben hátra ne tekintsen. Mivel azon
ban Orpheus nem bírta megállani, hogy vissza ne nézzen kedves 
feleségére, Euridicének lent kellett maradnia a holtak birodalmában. 
Ettől kezdve Orpheus búskomor nőgyülölő lett. S midőn egy alka
lommal édesbús, panaszos költeményeivel gyönyörködtette állatok
ból, növényekből, fákból és kövekből álló kíséretét, feldühödött 
thrák nők megtámadták és göröngyökkel, kövekkel, földműves szer
számokkal megölték. Ezt a szörnyű merényletet kezdjük olvasni a 
következő órán.

Néhány nehezebb kifejezést és szerkezetet beszéljünk meg : 
Nurus pectora lymphata (acc. respect.) ferinis velleribus tectae =  
akik őrjöngő keblüket állati bőrökkel fedték be ; carmen sociare 
nervis percussis — a húrok pengetéséhez dalt énekelni ; hasta foliis 
praesuta =  borostyánnal, szőlőlevéllel körülfont bot ; furialia ausa =  
őrült merénylet ; temeraria bella =  elszánt harc ; modus abiit =  
nincs határ ; obstrepere =  túlharsogni.

Ezzel vége az órának.

Szabad legyen összegeznem a vázolt próbatanításban megnyilat
kozó főbb elveket. Ezek a következők :

1. Az óra (jazdaságos beosztásának célszerűsége és az órarészletek 
időtartamának a szerepük fontosságához mért arányossága.

2. Az olvasmányi anyag elmélyítésére irányuló törekvés. Ezt a 
célt szolgálja a múlt órai anyag főgondolatainak megbeszélése, ta r
talmának elmondatása ; a régi anyag újból való lefordítása ; az új 
rész tartalmából a főbb mozzanatok előrebocsátása ; a konstruálás 
után kétszeres lefordítása ; az új anyag tartalmi analízise s a tanul
ságok levonása.

3. A tanulók latin nyelvi készségének fejlesztése és a régebben 
szerzett grammatikai ismereteknek ébrentartása. Ennek érdekében tör
ténik a régi anyag latin szavainak és kifejezéseinek apró mondatok 
készíttetésével való megrögzítése ; az új rész szavainak etimolo- 
gizálva, szinonimák, rokonhangzásúak bevonásával való megbeszél- 
tetése ; igéknél, jelzős főneveknél különböző hajlítási alakok kérde
zése, mellékneveknél közép- és felsőfokok, továbbá adverbiumok 
képeztetése.

4. Gyakori alkalom a tanulók öntevékenységére. A régi szövegből 
maguk a fiúk adnak fel egymásnak kis magyar mondatokat latinra
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való fordításra s ők is javítják ki egymást. Az új szöveg főgondola
tait olyan fiúk adják elő, akik otthon szókeresés közben eljutottak 
már az egyes mondatok értelméhez. Sohasem közlök olyat, amire a 
tanuló maga is rá tud jönni, lehetőleg mindent a növendékekből 
szedek ki, tanításom célja tehát nem ismeretközlés, hanem a fiúk 
bevonásával az ismeretek közös kutatása.

5. ,4 tanulók fokozott figyelmének lekötése a tanulás eredményes
sége végett. Ezért tesznek el a növendékek a pádról mindent az óra 
nagy részében, hogy figyelmüket a pádon levő tárgyak el ne vonják 
a tárgyalástól. Ezért történik még az új szöveg konstruálása is eltett 
könyvek mellett, hogy a tanulók teljes figyelmét megnyerhessem a 
latin szövegnek tisztán hallás útján való megértetésére. A gyors 
kérdések, rövid feleltetések szintén a figyelem ébrentartását célozzák.

6. A tanulók munkájának minél nagyobb mértékben való meg
könnyítése. Az új anyag tárgyalása előtt vagy én, vagy valamelyik 
ügyesebb tanuló megismerteti annak tartalmát, hogy a főgondolatok 
előzetes ismerete jobban elősegítse a grammatikai megértést. Az elő
készítés folyamán a fiúk közreműködésével a megértést gátló összes 
nehézségeket elhárítom. A konstruálás alkalmával az elemzést saját 
magam végzem. Az új szöveget először én olvasom, hogy a tanulók 
megfigyelhessék a helyes hangsúlyozású, a szótagok quantitására is 
ügyelő latin olvasást. A biztosabb megtartás kedvéért kétszer for- 
díttatom le az új szöveget. A házi munka megkönnyítése céljából 
az óra végén utalok néhány szóval a következő olvasmányi rész 
tartalmára, sőt a fontosabb és nehezebb kifejezéseket is meg
magyarázom.1

Debrecen. Kun Sándor.

A  középiskolai énektanítás ügye, 
az újabb szaktanárképzéssel kapcsolatban.
Jól tudom, hogy manapság sokkal égetőbb kérdések foglalkoz

tatják úgy az illetékes közoktatásügyi tényezők és az iskolafenn
tartók, valamint a tanárság figyelmét, mint az énektanítás ügye. 
Ha mégis helyet kérek itt a Szemle hasábjain a kérdés megvitatására, 
azért teszem, mert a dolog — bármily paradoxnak látszik — sokkal 
inkább időszerű, mint bármikor volt.

A 320/0/22—1929. számú VKM. rendelet az Országos M. Kir. 
Zeneművészeti Főiskolán 1929 szeptember hóval kezdődőleg életbe
léptette az énekszaktanítói és az iskolai ének-zenetanárképző tan
szakokat, ahol két félév után elemi isk. énekszaktanítói, hat félév

1 Talán úgy látszik, hogy az óratervben tárgyalásra bő anyagot vettem  
fel, azonban a közepesnél tehetségesebb osztályomban, melyet elsőtől kezdve 
magam vezettem fel a negyedikig s amely igen szépen hozzászokott a mód
szeres munkához, ennek az anyagnak a feldolgozását egy óra alatt a vázolt 
módon teljes egészében el tudtam végezni.
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végzése után középiskolai ének- és zenetanári, 8 félév végeztével 
pedig tanítóképzőintézeti zenetanári vizsgálatra bocsátható a jelölt.

Örömmel vettünk tudomást ezen új létesitményekről. Az elemi 
iskolai énektanítói tanfolyam egészen új s az énektanítás terén 
komoly haladást ígérő intézmény ; azonban ezidőszerint csak székes- 
fővárosi vonatkozásban van nagyobb jelentősége, mivel ma még 
csak ott vannak rendszeres énekszaktanítói állások.

Az újabb, nyolc féléves tanítóképzőintézeti zenetanári tanszak, 
a képezdei zenetanárok eddigi képzésének szintjéhez mérten, nem 
jelent ugyan emelkedést, tagadhatatlan előnye azonban, hogy az 
1908—124,687., illetve az 1922—-23,223. vkm. rendelettel megálla
pított, nagyon is körülményes képzési és képesítési mód egysége
sebbé s egyszerűbbé lett általa, továbbá a zenei és didaktikai képzés 
párhuzamos beállításával, az előbbi öt esztendős főiskolai tanulmányi 
idő négy évre tömörült össze.

Mindennél nagyobb s az iskolai énektanítás terén szinte korszak- 
alkotó jelentőségű alkotás a hat féléves középiskolai ének-zenetanár- 
képző tanszak létesítése.

1909-, illetve 1911-től 1928-ig a Zeneművészeti Főiskolával kap
csolatosan működő középiskolai énektanítói tanfolyam képesített 
a középiskolák számára szaktanárokat. Ezen tanfolyam a rövid, 
hat-hét hónapra terjedő képzési idő alatt természetszerűleg nem 
nyújthatott annyit, hogy a középiskolák ének- vagy éppen zene- 
tanításának komoly és céltudatos előrehaladását biztosíthatta volna. 
Mégis sokat jelentett s kezdetben — mint hézagpótló intézménynek — 
megvolt a létjogosultsága. De már néhány esztendő tapasztalata 
arról győzte meg a tanfolyam vezetőségét, hogy a legminimálisabb 
ismereteket nyújtó, sőt sok vonatkozásban hiányosnak mondható 
képzés mellett csak azokból lettek érdemes munkásai az énektanítás 
ügyének, akik alapos zenei és pedagógiai rátermettségükön felül, a 
komoly továbbképzést is célul tűzték ki.

Rövidesen felmerült tehát a tanfolyam kibővítésének, illetve 
egy több évfolyamos középiskolai énektanárképző tanszak létesítésé
nek gondolata. Azonban a háború s az utána következő esztendők 
nem nyújtottak alkalmat a megvalósításra. Az elmúlt decennium 
második felében ju to tt a kérdés ismét előtérbe ; de még esztendők 
teltek el, amikor végre a közoktatásügyi kormányzat, a fenti ren
delet kiadásával, a megvalósulás stádiumába ju tta tta  az ügyet. 
Nobilisabb elintézést a legnagyobb optimisták sem remélhettek ; 
azonban az is tény, hogy már nem lehetett elodázni a dolgot. Sürget
ték a megoldást nem csupán az ügyért lelkesedő, vagy éppen érde
keltséggel bíró faktorok, hanem sürgette maga a háborús romokból 
kibontakozó élet is, melynek ingó serpenyője itt-o tt felbillent a 
sokszor egyoldalú létesítmények túlsúlyra jutása s a másik oldalnak 
elhanyagolása miatt. A pedagógiai élet berkeiben új ösvényeket ku
tató, új iskolatípusok, tantervek elgondolásán fáradozó elmék közül 
többen hangoztatták, hogy a középfokú iskolafajoknál, egyrészt a
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túltengő intellectuális képzés, másrészt az iskolai testnevelés egyre 
növekvő tendenciája mellett, az érzelmi nevelésre is fokozottabb 
gond fordítandó.

Az énektanítás ügye, mint az érzelmi nevelésnek egyik igen 
hathatós eszköze ju to tt most már nagyobb jelentőséghez s ez te tte  
kívánatossá, hogy az ének, mint rendes, a zene pedig mint fakultatív 
tárgy, a középiskolák tantervébe beillesztessék.

E közelfekvő pedagógiai cél mellett azonban távolabbi perspek
tívák is tárultak fel : az énektanítás egyéb, várható eredményei. 
Ha az ifjúság a rendszeres énektanulmányok és a karéneklés nemes 
kultuszán keresztül megszereti a muzsikát, az életbe kikerülve is 
keresni fogja, sőt meg is teremti annak lehetőségét, hogy a társas 
zenét ének- vagy zenekari egyesületek kötelékében, akár mint egy
szerű harcos, akár pedig vezető, vagy szervező erő, élete legszebb 
szórakozásaként művelhesse. Az ilyen irányú ténykedés pedig nem
csak kulturális jelentőségű, hanem a társadalom szempontjából igen 
értékes missziói munkásságnak tekinthető. E kötelékben a társa
dalmi válaszfalak eltűnnek, a lelkek közelebb férkőznek egymáshoz 
s testvéri közösségbe jutva együtt örülnek, lelkesednek az eszményi 
szépért végzett munka minden eredményén.

Mindezeken felül ez a munkásság, éppen úgy, mint a sport* vagy 
az atlétika istápolása, az ország határain túlnövő eredményeket is 
m utathat fel s a külföld előtt megbecsülést szerezhet a magyar név
nek. Vannak kórusaink, melyek ilyen vonatkozásban is fényesen 
megállották a helyüket. De — sajnos — kevés ! Általában a magyar 
dalosügy — ha fejlődőben van is — ma még szegényes ; a csúcsok 
és az átlag szintje között óriási szakadékok tátonganak s ennek egyik 
legfőbb oka, hogy a művelt középosztály sem részt nem vesz benne, 
sem érdeklődést nem tanúsít iránta.

E tényt meggondolva s a rendszeres iskolai énektanításból 
remélhető széleskörű előnyöket mérlegelve, a közoktatásügyi kor
mány már nem térhetett ki tovább a kérdés megoldása elől. Az el
intézés azonban még részleges, sőt inkább csak kezdeményezésnek 
mondható, hiszen a szaktanárképzés csupán előfeltétele annak, 
hogy az ének a rendes tárgyak közé emeltethessék. Ha azonban nem 
fog elkövetkezni ennek megvalósítására vonatkozó miniszteriális- 
intézkedés, úgy az iskolai zenetanárképzőt végző diplomásokkal 
csak a szellemi proletáriátus létszáma növekedik meg.

Ez év júniusában kerül ki az első középiskolai ének-zenetanári 
generáció a Zeneművészeti Főiskoláról. Egészen bizonyos, hogy az 
isk. zenetanárképzőt fundáló kultuszkormány programmjában ott 
szerepelt a rendes tárggyá avatás kérdése is, mégis félő, hogy most, 
amikor időszerűvé vált — anyagias lehetőségek hiányában —- 
elhallgatnak vele.

Pedig elképzelhető a megoldás anyagi megterhelés nélkül is. 
Az éneknek a rendes tárgyak közé való soroltatása még nem teszi 
feltétlenül szükségessé, hogy egyidejűleg minden középiskolánál
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rendszeres tanszék is szerveztessék. A sok „műkedvelő“ óraadó 
helyett, akik az éneket mint rendkívüli tárgyat tanították, alkal
maztassanak ezentúl old. középiskolai énektanárok, természetesen 
egyelőre szintén óraadókid. (Az értesítőkből megállapítható, hogy 
az ország középiskoláinak egyharmadánál tanította szakember az 
éneket, kántorokat, tanítókat is ideszámítva !) Azok az iskola- 
fenntartók pedig, akik a saját erejükből már eddig is rendes tan
székeket szerveztek, köteleztessenek arra, hogy az ezentúl bekövet
kező megüresedéseknél csak képesített szakemberekkel tölthessék 
be az állást. Talán szegényes megoldás lesz s az eredeti tervhez 
mérten megalkuvást jelent, azonban már csupán az a körülmény, 
hogy az ének kiemeltetik a rendkívüli tárgyak sorából s az egyidejűleg 
szükségessé váló új, szakszerű tanterv kiadásával komolyabb mederbe 
terelődik, egy olyan, igazán jelentős haladást eredményez az iskolai 
énektanítás terén, mellyel a mai lehetőségek mellett megelégedettek 
lehetünk. Ám ha ehhez még annak biztos reménysége is hozzájárul, 
hogy úgy a rendes, valamint az óraadói állásokon ezentúl csak képe
sített szakemberek fognak működni, úgy a legnagyobb megnyug
vással tekinthetünk énekkulturánk jövendője elé.

Szeretnék meggyőző erővel szólni s mindazokkal, akik a kérdés 
mellett közönnyel, megnemértéssel, vagy éppen gáncsoskodással 
haladnak el, szeretném megértetni, hogy a dolog igenis időszerű s 
nehéz gondjaink, bajaink és kínos problémáink mellett sem hanya
golható el. Á nagy nyomorúságok, szenvedések és megpróbáltatások 
idején fokozottabb szükségünk van arra, hogy az ének, a dal el ne 
haljon ajkunkról. S ma, amikor minduntalan rá kell eszmélnünk, 
hogy minden szenvedésünk közös forrása a szeretetlenségben, gyűlöl
ködésben, rossza ka rat ban és emberi elvetemültségben keresendő, 
akkor a legnagyobb és legszentebb nevelői feladatunk az lehet, hogy 
a jövő letéteményeseinek, fiainknak, leányainknak szívébe-lelkébe 
minél több szeretetet s az eszményi szépségek iránti rajongást, lelke
sedést plántálhassunk. Ezt a eélt szolgáljuk akkor is, ha énekelni 
tanítjuk őket. Ahol a dalt szeretik, ott nem lehetnek rossz emberek !

Lehetséges, hogy a kultuszkormánynak meg vannak a közeli 
megoldást illető tervei s akkor nyitott kaput döngetek. Azért talán 
még sem volt egészen szükségtelen a fenti kérdésekkel foglalkoznom. 
Mert ha csupán az énektanításnak az irányító tényezők által is mér
legelt kulturális, társadalmi és nemzeti jelentőségét s az ügy érdem
szerinti felkarolására hozott eddigi nagyobb intézkedést : az új szak- 
tanárképzést ismertettem is, már nem végeztem felesleges munkát. 
Tapasztalatból tudom, hogy egyes iskolafenntartók az ének-zenei 
tanszék betöltését alsóbbrendű kérdésnek tekintik és sokszor nem 
is tudják, hogy a pályázat kiírásánál milyen képesítést kívánjanak 
meg a pályázóktól.

Miért írunk addig esztétikai, vagy énekpedagogiai tárgykörből 
merített cikkeket, amíg alapvető kérdéseket sem tisz táz tu n k ? ...

Debrecen. B. Szűcs Ferenc.
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A  latintanítás a leánygimnáziumban.
A gazdaságosság érdekében a kérdést körül kell határolnom ; 

az idevonható, vitás szempontok mellőzésével a tényt veszem : a latint 
tanítja a leánygimnázium ; próbálkozások után véglegesen az 5—r8 . 
osztályba utalja. Tehát csak a tanítás anyaga és módja kerül szóba ; 
csak a leánygimnázium szempontjából.

Az anyagot a tradíció teremtette meg. Gyökere messze nyúlik, 
legrövidebben a renaissanceig. Naív elgondolással lemásolni akarta 
a klasszikus ókort, mindenben ; az irodalomban is. Az írás lényegé
nek a fac similé-t hitte, s utánozta, mint örök mintát, a latin, techni
kát utánzó irodalmat, a kópia egyetlen lehető módján : formában. 
Ennek szempontjából válogatta a latin írókat. E szűrést ismételte 
a klasszicizmus kora. A „szép lélek“ életformáját találta az antik 
élet képzelt harmonikus derűjében. De mert az öncélú irodalmat és 
a könyvet értékelte, azt emelte ki a múltból is. Választásában a huma
nizmus befolyásolta. E szellemieken kívül politikai törekvés is hatott 
az anyag kialakulására : a monarchiák korában szerkesztett tan- 
tervekbe a „megbízható“ Írókat vették be. E három, az iskolától 
teljesen távol álló szempontból válogatódott ki a középiskolai latin 
anyag. Több-kevesebb javítgatás érte, de jelentéktelen. Megmaradt 
az utánzó forma tradíciója.

A tantérnek, a legfrissebb is, a formaiságot hangsúlyozzák. 
„A latin nyelv szigorú törvényszerűsége, a latin stílus szabatossága... 
páratlan formális képzőerővel hat az ifjú elm ére... Formai nevelő 
értékét évezredek kipróbálták... A hangsúly azon van, hogy 
a tanuló hozzá tudjon férni a latin irodalom kincseihez és azokat 
szabatosan tolmácsolni tudja m agyarul... A tanuló számot tudjon 
adni fordító eljárásának minden mozzanatáról.“ íme a tradíció 
formaisága : irodalmi, esztétikai és nyelvészeti „követelmények“ .

Adva van tehát egy, túlhaladott elméletektől összeválogatott 
anyag és elvi elgondolásból megállapított cél. Keresni kell hozzá 
a tanulókat és a módszert. A Herbert—Ziller pedagógia megpróbálta. 
De ennek a többé-kevésbé mesterséges módszernek nem sikerült 
az irodalmi oktatást a gyermek természetes ízléséhez közel vinni, 
és spontán érdeklődését felkelteni — állapítja meg Fernere. (Estonta 
eduko.) A latintanítás eredménytelenségéről minden időben úgy 
panaszkodnak, mint az erkölcsök romlottságáról. Locke — prak
tikusan •— megfordítja a kérdést : „Miért kell a latint-görögöt bot
tal tanítani, mikor az olasznál, franciánál erre nincs szükség? Nem 
kellene-e gyanakodnunk, hogy valami természetellenes, vagy a gyer
mek korához nem mért kellemetlen rejlik a gimnázium tárgyaiban, 
vagy az ott alkalmazott módszerben?“ (Gondolatok a nevelésről.).

Ez mind a fiúgimnáziumra vonatkozik. De a leánygimnáziumra 
is, még fokozottabban. Mert anyaga, tantervi célkitűzése, az Utasí
tások tanácsai ugyanazok, noha az Utasítások hangsúlyozzák, hogy
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a leányokkal szemben nem léphetünk fel azonos követelményekkel 
„az anyag mennyisége és minősége tekintetében.. . Nem lehet a fiú
kat érdeklő anyagot változatlanul adni a leányoknak“ .

Ennyi történeti alátámasztás után vizsgáljuk : az anyag a leányok
nak megfelel-e, s nincs-e benne valami természetellenes?

A 14—18 éves leányokról van szó. Ez az élet-darab átmenet 
a  serdülésből az adolescens korba. Forrongás, alakulás, a testi és 
lelki érés ideje. A jelenhez kötött ; egocentrikus. A figyelem az én-t 
keresi, elemzi, akarja megtalálni és megismerni. Vizsgálja környe
zetét is, de csak egotizmusa miatt, hogy magát viszonyíthassa hozzá
juk. Keres megértőt, akinek egész zűrös belsejét megmutathatja ; 
aki elismeri, vagy vele sír. Vezetőt, akiben kialakuló ideálját aktív 
formában látja. Fantáziája hatványozottan működik, optikai 
képekben, fantasztikumokban. „Előtte el rém-rém után vonul“ , 
s „irtóztatok koronként álmai.“ (Petőfi.) Középpontjukban az én 
áll ; többnyire, mint tragikus hős. Innen a hajlam az élet könnyű 
elvetésére. Önmaga keresésére válogatja olvasmányait, azokból 
azt veszi ki, amit a belső szükség kíván. Tudatalatti, vagy a tudatá
ban cenzúrázott vágyai viszik a tabu felé. A tilto tt könyveket olvassa, 
mégha nem érdekli, nem érti is. Ezzel járnak félelemérzések, szoron
gások. Az akarat hol lendül, hol elernyed. A leánynál e vajúdásokat 
sokszorozza leány volta. Belső élményei, személyi élete intenzívebbek 
mint a fiúknál. Még a szublimáció után is kevésbbé kitartóan és mélyen 
érdeklődik a tárgyi és intellektuális kérdések iránt. Hiszen állandóan 
zavarják az ellentétek, amelyek női érése és pályára készülése közt 
felvetődnek. A belső harc leköti a 17. évig, s csak azután fordul a külső 
világ felé : „Sors nyiss nekem té r t“ gondolatával. — Ez a fejlődés
rész néha rövidebb időre terjed ; gyakran hosszabbra.

Milyen követelések elé állítja ebben a korban a leányt a latin? 
Harcias, politikus, par excellence férfias irodalomra fogja. Történet
írókat (Liviusból a pun háború, Sallustius Ingurtha háborúja, Taci
tus), szónoklatokat (Cicero : in Catilinam) epost (Aeeneis), panegyri- 
kusokat (Horatius) kevés lírai szemelvényt utal elé. (Catullus, Ti
bullus, Propertius.) Ezekből is milyen részeket? Hanno beszéd
jé t Hannibal ellen, a cannaei és trasumenusi csatát, a virtus Romana 
magasztalását; Micipsa örököseinek gyilkoló vagyoni civódását1, 
amelyről az Utasítások azt állítják, hogy „érdekes“ ; Cicero szó
hadjáratát Catilina puccsa ellen ; az öregség magasztalását s az 
ellene vetett négy ok cáfolatát (Cicero : de Senectute.) ; Horatius 
fáradt bölcseletét : „quieta non movere“, és az arany meghunyász- 
kodás elvét.

Mit kezdjen velük ez a lázas, vagy -— passzív egyéniségnél —- 
álmodozó kor? Megmerevített sémát, statikus papíros világot talál 
bennük. A klasszikusok problémái nem az ő életkérdései ; eszméik 
hideg gondolatok, amelyeket legjobb esetben megcsodál, de nem tudja

1 Rá kell mutatni, hogy a klasszikus szemelvényekben napilapjaink 
szenzációi, bűnügyi rovatai jelennek meg — régi kiadásban.
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gyarapítani velük én-jét. Ideálformálására nem alkalmasak, mert 
hiányzik belőlük az, amit Shaw és Tolstoj a művészet lényegének tar
tanak : a vallásos elem. (Nem egyházi értelemben !) Ovidius könnyű
lelkű mulattató, Cicero beszédeit az elmondás után kozmetizálja 
a hálás utókornak, Vergilius témáját a császártól kapja; Horatius 
személyt szolgál. E kor optikus fantáziaképei nem tapadhatnak 
hozzájuk, nem nemesedhetnek általuk, mert amit adnak, csak szó, 
szó, szó ! Aktivitását nem mozdítják meg, mert csak a nyelv szigorú 
törvényszerűségével, a latin stílius szabatosságával „szolgálnak“, 
és alkalommal arra, hogy szabatosan „tolmácsolja“ őket magyarul. 
Az érdeklődését sem fogják meg, hiszen azért olvas, hogy felszínre 
hozza, ami a tudattalanban lappang, vagy kellően kifejezve lássa, 
ami a tudatában van. Az auktoroknál erre nincs alkalom. (A magyar 
tanár tudja, hogy ezért nem olvassák a kötelezőket; noha kötele
zők.) Pszichológiai képtelenség belepréselni a tanulóba külső, mester
séges eszközökkel, hogy az eposz, a szónoklat, az óda, a történelmi 
értekezés érdekes, főként, mikor az anyag, a formanyelv és az idegen 
nyelv hármas ércfala zárja körül. Végül a leány nem talál semmit, 
ami az ő leányságának szólna. Minden latin órán el kell szakadnia 
magától, közömbös, idegen világba kell beleélnie magát ; ketté
hasad valóságos és köteles érdeklődése. Érzi, hogy a latin órán tanult 
— Non scholae, séd vitae discimus — elvvel ellentétben holt ismeret- 
anyaggal küzd, hogy átmenetileg tudja, s aztán elfeledje. Kedvet
lenül végzi m unkájá t; mert kedvetlenül, az eredménnyel maga 
sincs megelégedve ; mivel energiája ingadozik, végül teljesen ked
vét veszti. — Helyes? nem helyes? Tény az, hogy a többségnél 
így van.

Mindezt frappánsan szemlélteti Romain Rolland : Liluli-ja.
Gyermekek csoportja (melyet pápaszemes tanítók zárnak k ö rü l; 

kezükben pásztorbot) tapsol :
„0  a virágok, az új virágok ! A zöld gyíkocskák ! A primulák ! 

Kerek szemük milyen sárga ! Hát az a pirossapkás madárka ! Hogy 
fütyül a kis aranyos !

Tanítók: Maradjatok az út közepén ! Sorba ! Süssétek le a szeme
teket ! Nézzetek a könyvetekbe !

Gyermekek: De úgy szeretnék nézni az u ta t!
Tanítók: Fölösleges, majd meghalljátok tőlünk. Olvassátok 

csak. Olvassatok: „Mikor Hannibál átkelt az A lpokon ...“
Gyermekek : Hát mi, hát mi, milyen hegyeken kelünk át?
Tanítók: Nem rólatok van szó. Olvassátok : „Mikor Hanni

b á l . . . “
Gyermekek : De mi ! De mi ! Hát mirólunk mikor lesz szó?
Tanítók: Mindent a maga idején. Két-háromszáz év múlva 

ti jöhettek majd szóba.
Tehát rejlik valami természetellenes vagy a gyermek korához 

nem mért az anyagban.
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Nézzük a célkitűzést.
A latin tanulás ideje alatt fejlődnek át a leányok az egyszerű 

érdeklődésből (13—15 év) az összegező érdeklődés szakába. (16—18). 
Az átfejlődés inkább késik, mint siet ; sőt erősebb százalékban meg 
sem történik. A felnőttek nagyobbrésze félbemaradtán áll a konkrét 
érdeklődésnél, az egyszerű absztrakciónál, impresszióknál, feltevések
nél. A tudatalatti irányítja intellektuális életüket. (Ferdére : Estonia 
Eduko). A leányokra ez fokozottan áll, mert a nő tradicionális fizikai 
és kulturális helyzete az ösztönéletet erősítette. Következésszerűén 
sok a gátlásuk, amely fizikailag apró rosszullétekben, érzelmeknél 
erős érzékenységben, izgatottságban, akaratnál ingadozó önbizalom
ban, elernyedésben, értelemnél inaktivitásban és külső segítség- 
várásban nyilvánul. A psychoasthenia alkalmatlanná teszi a leányokat 
a filológiai elmélyedésekre, logikai összefoglalásokra. Ellenben fejlett 
a beszélő készségük, az analógia érzésük. A gondolat és a szó egyszerre 
születik náluk ; szívesen fejezik ki önmagukat idegen nyelven, akár 
latinul is. A kurzív olvasásra készségesnek.

Hogy alkalmazkodik ehhez a tanterv célkitűzése ? Átlag egy 
évet ad arra, hogy az olvasmány a nyelvtan anyagával párhuzamosan 
haladjon. Azután auktorokat ír elő. Ők azonban nem az iskola szá
mára dolgoztak : gyors menetben, tömegesen vetődnek fel bennük 
új szavak, mondattani tények, szétbontandó, magyarázatra szoruló 
szerkezetek. S mialatt a szabályt vonjuk le és bizonyítgatjuk, már 
eltérésre és ellenkezőre bukkanunk. A tanterv nem ad időt és átgon
dolt pedagógiai beosztást ; viszont zúdítja a nehézségeket. Már a 
kezdőfokra helyezi Ovidius barokk-stílusát, folytatja Cicero bonyo
lult, körmondatos retorikájával2 és befejezi a „teljes készség“ fokán 
is alig legyőzhető nehézségekkel. A 8. osztályban az Ars poetica for
dítása „nyelvi tekintetben elég nehéz feladat elé állítja a tanulókat ; 
ne hagyjuk tehát őket magukra . . .“ „Tacitus műveinek . . . fordí
tása nem könnyű, sőt kellő tanári vezetés nélkül sikertelen feladat 
a tanulók részére.“ (Utasítások.)

A stílus szempontjából kiszemelt írók nyelve összetett, bonyo
lódott, kevéssé világos. Megértésükhöz csak széles, gondos analizá
lással, a mythologiai és történeti vonatkozások kommentálásával 
juthatunk. Ä fáradságos megértést egy még nehezebb munka ter
heli : a szöveget pontos, nyelvtani tudáson alapuló, szabatos fordí
tásban kell magyarul tolmácsolni. Nem is nehéz, hanem a legnehe
zebb feladat. Aki idegen nyelven jól ír, olvas és beszél, tudja, hogy 
nem képes pontosan lefordítani, amit olvas, csak körülírásban. 
Mert két dolog alapos tudása kombinálódik : az idegen és a magyar 
nyelvé. A tanterv célkitűzése szerint az állandóan pórázon vezetett 
fordítások után, a 18 éves leánynak, a sokszor nem világos vonat

2 Próbát tettem jó rendű, 6. osztályos fiúval. De imperio (in. Pompei 
egy többszörösen összetett körmondatát jó magyar fordításban olvastattam 
vele. Csak részletes magyarázat után értette meg.
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kozásokba beágyazott non lecfa-t szabatosan, nyelvtani biztossággal 
kell lefordítani.3

E „stílusformáló és elmeképző“ eljárásnak a hiányait érzi a 
tanterv is ; korrigálja a magyarról való fordítással, sőt — a latin- 
tanítás céljával ellentétben — ezt kívánja az írásbeli dolgozatokban 
is. Újból érdektelen, száraz fordítás, a nyelvtani anyag gyakorlására 
és biztosítására. Ennek sivársága erősen érzik, az analyzáló gondol
kodást épedig igénybe veszi. Általában kevésbbé kedvelik a leányok, 
mint a latinból fordítást.

Magyarról latinra, latinról magyarra fordítás : csupa recepció, 
próbálgatás, pórázonjárás. Nem működhetik a leányok természetes 
beszélőkészsége. Bár a legújabb4 tanterv említi a beszédgyakorla
tokat is, azonban inkább csak azért, mert ez is szép. Nem rajta épül 
a tanítás. Ehelyett állandóan és keményen dolgoznak a leányok 
logikai, analysáló és synthetikus készségükkel, amely pedig gyenge, 
vagy hiányzik. Ezért a latintanulás első évében nagy a lendület, mert 
a konkrét nyelvi tények még megfelelnek fejlettségüknek. A követ
kező évben azonban lecsökken, mikor nagy tömegben és gyors menet
ben zúdulnak a mondattani nehézségek, fűszerezve az auktorok 
anyagi idegenségével. S ha mindezen keresztülvágják magukat, 
megértik az auktorokat, kurzív olvasási hajlamukat alá kell rendel
niük a szabatos, nyelvtani biztosságú tolmácsolásnak. S amint érzik, 
hogy erőfeszítésük mellett sem érik el a kitűzött célt, hogy folyton 
vezetésre szorulnak —■ a szövegek nehézsége miatt, hogy a latinra 
fordítás nehezen megy, a dolgozatok nem sikerülnek — nem a latin 
„stílusformáló és elmeképző“ erejében gyönyörködnek, hanem el
vész ignadozó önbizalmuk ; s mert közben az elernyedés periódusán 
mennek át, teljesen elvesztik munkakedvüket is.

Tehát rejlik valami természetellenes, vagy a gyermek korához 
nem mért a gimnáziumban alkalmazott módszerben és célkitűzésben.

A módszerrel kapcsolatban a kézikönyvekről is pár szót. A néhány 
leánygimnázium kedvéért nem készülnek külön auktor kiadások. 
Elsikkad hát ez a minimális alkalmazkodás is, amely belekerült a 
tantervbe. Az auktor-kiadások rideg betűhalmaz ; illusztrációk nél
kül, vagy kevéssel, azok is hátul a jegyzetek k ö z t; ami nem prak
tikus. (Ä modern nyelvű olvasókönyvekben sokkal több a pedagógiai 
érzék.) A nyelvtanoknál még rosszabb a helyzet. Nem középiskolai 
tanulók, hanem egyetemi hallgatók számára készülnek. Készítőik 
előtt nem a gyermek áll, hanem tudós felkészültségük megbizonyí- 
tása és a mindentfelölelés. Mentségük : erre a tanterv célkitűzése 
csábítja őket. A nyelvtanokban tehát sok tény halmozódik fel, sok 
jegyzet, amelyeknek középiskolás tanuló nem veszi hasznát. Viszont 
m iattuk a könyvek nem szemléletesek, nehezen kezelhetőek. Külön

3 V. ö. : Egy tanári továbbképző tanfolyamon Lucretius egy verssorát 
két órai munkával fordítottuk le szabatosan.

4 Ez azonban érvényét veszti most, hogy a latin ismét felvonul az 
5. osztályba.



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E- 34

tanári segítéssel lehet eligazodni bennük. A tudós célkitűzés m iatt 
nem is világosak ; inkább gátolják, mint segítik a megértést. Csak 
egy példa az anthologiából. Egyik ma használt, előkelő helyen ki
adott nyelvtanban ez áll : ,,Az esse segédíge és azon igék, amelyekben 
megvan a lét értelme, mint állítmányok magukban nem adnak teljes 
értelm et; ezért valamely kiegészítő névszóra szorulnak, amellyel 
együtt fejezik ki az állítmányt.“ Lehet, hogy a 12— 13 éves fiáknak 
ez a stílus kell ; de a leánygimnáziumok 15—46 éves növendékeinek 
ez magas.

Tehát rejlik valami természetellenes, vagy a gyermek korához 
nem mért a tankönyvekben is.

A mai tanterv hibája tehát a leányoktól távol álló, nem peda
gógiai célból kiszemelt anyag, kitűzött cél. A forma, a stílus és filológus 
képzés áll előtte s az életet mellékessé, vázlatos régiségtani tudni
valókra szorítja.

Az egészet meg kell fordítani. A tanítás középpontjába kerül 
a római élet, mégpedig úgy, hogy a tanulók érdeklődéséhez alkalmaz
kodjék, spontaneitásukat előhívja. Az élet nem nehány szereplő 
politikus vagy beatus possidens fényűző palotáját, a verbotum 
forum-ot és harcmezőt jelenti, hanem a birodalom gazdasági, kul- 
túrális és társadalmi életlüktetését ; a provinciákét is, mert inkább 
ők a római birodalom és a rabszolgákét is, mert rajtuk él Róma. 
Színes, gazdag, eleven képet lehet erről rajzolni —- latinul. Számos 
az eszköze : megrajzolni Pompei életét ; leírni Gallia Narbonensis 
valamelyik városát mai állapotában ; pl. a Nimes-i emlékeket és 
maradványokat a modern város keretében, Fréjus-i romokat az 
Estérel és az ibolyaszínű tenger két ölelő karjában az olajfák, pálmák, 
platánok között ; bemutatni az Orange-i színházban a Théátre 
Frangais színészeinek előadását, melléállítani az épületet Caristie 
rekonstrukciójában s feltámasztani benne egy római előadást. —• 
(Művészi könnyedséggel, amilyennel Petőfi elevenít A csárda romjai
ban.) Felhasználható Láng Emil : Gallos című regénye, vagy a Quo 
vadis ? megfelelő részlete. Leányokat érdeklő olvasmányt lehet 
készíteni az Avignon-i Musée Calvet konyhafelszereléséről, a Louvre 
császárnőszobrairól, amelyek a divat szerint változtatták parókáju
kat, a München-i Alte Pinakothek üvegemlékeiről, amelyek vete- 
kesznek Zsolnay gyártmányokkal. A Wien-i Römisches Museum emlé
keivel szemléltethetjük Róma hatalmas gyáriparát és hogy minden
napi házieszközeink nem újak a Nap alatt. Ilyen olvasmányok, vetí
téssel kapcsolva, alkalmas beszélgetési anyagot nyújtanak. Foglal
koztatják a leányok optikai fantáziáját, beszélőkészségét, módot adnak 
a nyelvi ismeretek fokozatos, módszeres, nyugodt — három évre el
osztott —- felépítésére. Élénkítjük a tanítást feliratokkal, szenten
ciákkal, rövid idézetekkel. Sőt anekdotikus elbeszélésekkel (mint 
Riemann et Goelzer : La premiére grammaire Latine-je), mesékkel 
(Roesch und Michaelis : Ludus Latinus-ában : Piroska és a farkas 
latin feldolgozása), modern életre vonatkozó beszélgetésekkel. (Hasz-
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nálható : Georg Capellanus : Sprechen Sie Lateinisch ? beszélgetés- 
gyűjteménye.)

Tehát nem mindig és mindjárt irodalom. Előbb felépítjük a 
latin tudást, párhuzamosan vele az ókori életet. Ebbe a háttérbe 
helyezzük be az irodalmat, amely az életnek csak töredéke. Helye a 
harmadik és negyedik évben van. A tanterv azonban e töredékből is 
csak töredéket emelt ki, egy téves csoportosítás alapján ,,az arany
kor“ íróit. I tt fel kell vetni a kérdést : hiányos latin tudás, fáradság, 
ellenszenv a klasszikusok által, vagy kellő tudás, kedv és érdeklődés 
más olvasmányok révén ? Kiterjeszthetjük a válogatást az egész 
latinnyelvű irodalomra. Anyag van bőségben. íme : az egyházatyák 
közül Augustinus : Confessiones-e ; a középkorból egy-egy bájosabb 
legenda ; Iovenianus története (Gesta Romanorum), a csodaszarvas 
regéje (Kézai), Anonymus vagy a Bécsi Képes Krónika megfelelő 
részlete ; a humanizmus idejéből Erasmus : Encomium moriae-jának 
Morus : Utópiájá-nak, az újkorból Bacon : Novum Organon-jának, 
Descartes : Meditationes-ének szemelvényei stb.

Ez az összeválogatás, az elevenség és érdekesség mellett, meg
mutatja a latin szerepét a kultúra közvetítésében és igazolja, hogy 
művelődésünk elemei rómaiak. Sőt a kapcsolást tovább kell vinni, 
egész máig. Nemcsak az utánzó irodalmi hatásokat mutatjuk meg 
{mint Balassi, Zrínyi, Goethe), hanem azokat is, amelyekben a 
klasszikus világ csak motívum. Mint ilyen él ma is. (Pl. Verlaine : 
A porban heverő Ámor, Heredia : Adonis ébredése, Carducci : Ver
gilius, Ady : Catullus költő halála, Babits : In Horatium, Vile pota- 
bis stb.)

Az irodalmat nem önmagáért vesszük tehát, nem a hisztorizmus 
vagy a filológia kedvéért. Csak eszköz, általa a leányok magukat 
látják meg, feleletet kapnak a kérdésekre, amelyek egocentrikus 
korukat érdeklik. Ezért nemcsak a maguk kora szempontjából dol
gozzuk fel az írókat, hanem a máéból is : megállapítjuk, hogy oldód
tak  meg problémáik, hogy hangzanak ma ; mit használhatunk belő
lük, mit adnak a jövőre. A muzeális tanítást élővé fokozzuk, mert 
„minden, ami él, többet ér, mint ami csak látszata az életnek.“ (Shaw.)

A meghosszabbítást a jelen felé, a grammatika — logikai — 
irodalom-esztétikai tanítás megelevenítését szolgáljuk a művészet 
bevonásával is. Anyagot adunk a leányok vizuális fantáziájának, 
munkába fogjuk művészeti érdeklődésüket. Az Utasítások is ren
delik, hogy a latintanítás „legyen mindig figyelemmel szemléltető 
képeiben a művészi értékre és mozzanatra.“ Ez az elv érvényesül a 
gyér, antik kép, szobor és épület illusztrációban. De . . .  a reproduk
ciók szebbek, mint a valóság. Még a milói Venus is illúziót ront, ha 
szemtől-szemben állunk vele. A legtöbb műemlék pedig töredék ; 
erős fantázia és szuggesztió kell, hogy szépnek lássuk. Ez sokszor 
hiányzik s a leányok olyannak látják a műemléket, amilyen. Eel kell 
használnunk a ma élő klasszicitást is ; hatásosabb lesz, mert él, mert 
szebb. A milói Venus mellé állíthatjuk Barrois : Vénus Callipyge,

3*



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

Allegrain : Venus á bain, Coustou : Vénus, Simart : Vénus, Chasse- 
riau : Vénus Marine szobrát (Louvre). Sidló Ferenc Venus-át. Clésin- 
ger : La jeunesse de Bacchus-a (Louvre) szebb és megkapóbb, mint a 
Silenus és Bakkhos szobor (München, Glyptothek). Az antik szob
roknál klasszikusabbak és vitathatatlanul bájosabbak : Frém iet: 
Pan et ours, Pervaud: Enfance de Bachus, P radier: Les
trois Gräces, Debois : Sisyphe szobra. (Louvre és Musée Luxem
bourg). Sidló F . : Síremléke, Danaidák kútja. Egyetlen antik Eros sem 
hasonlítható Marqueste : Cupidon-jához (Musée Luxembourg). — 
Egy-egy íróhoz egész sorozatot gyűjthetünk. Pl. Vergiliushoz : 
Canova : Paris, B. Donner és Max Kiinger : Das Urteil des Paris 
(Belvedere), Philipp Prokop : Aeneas mit Anchises und Ascanius 
(Belvedere), De Lairesse : Dido liebkost den Amor,, Othmar Eiliger : 
Tod der Dido (Neue Pinakothek), Guérin : Enée racontant á Didón 
les malheurs de Troie, Adam : Neptune calmant les í'lots, Thomas et 
Préault : Virgile (Louvre), B. Donner : Venus in der Schmide des 
Vulkan (Belvedere ; vagy Van Dyck képe a Louvre-ból), Cayot ; 
Didón (Louvre) c. munkája.

Össze kellene állítani a múzeumokból minden íróhoz a képeket, 
szobrokat : azok szebben beszélnek minden magyarázatnál.

íme, az anyag, amelyet a leányok korához lehet alkalmazni, 
amely érdeklődéstkeltő, kellemes. Az alkalmazott módszer megújul 
a célkitűzéssel együtt. Szakítva a stílus és íormaképzés fikciójával 
(stílus szépségben gyönyörködni a nyelvi megértés nehézségeivel 
egy időben !), célul a klasszikus élet megismerését, a latinul írók meg
értését s a klasszikus kultúrának a mával összefüggését állapítjuk 
meg. A fordítás, grammatika eszköz lesz ; a magyarról fordítás helyet 
ad a beszédgyakorlatoknak, átalakításoknak, tartalomelmondásnak, 
szabad fogalmazásnak, szemléltetésnek. így alkalom és mód nyílik 
arra is, hogy a latin munkatanítássá alakuljon.

Végül a nyelvtankönyvröl. Hagyjon el minden feleslegest. Világos, 
áttekinthető legyen stílusában, beosztásában. Színek és ábrák tegyék 
látottá a szabályokat, tényeket. Úgy, hogy a leányok szívesen for
gassák a nyelvtant és maguk is tudjanak benne eligazodni. Energia 
megtakarítás végett pedig hajtsák végre a nyelvtanszerkesztők a 
koncentrációt, a némettel és franciával. Az ott tanultakat nem kell 
újra magyarázni, azok biztosítják az asszociációt és a megőrzést. 
(Ugyanazt a szolgálatot teszi a latin is nekik.)

A gondolatot néhány példával világítom. Habeo, avoir, haben 
szerkesztése, az est, est, ist használata, az igeragozás felépítése azonos 
mind a három nyelvben ; a szenvedő szerkezet, az általános alany 
kifejezése, az igeidők használata, a participiumos szerkezetek, a 
consecutio temporum egy munkával megtanítható. Az esettant is 
leegyszerűsítjük a vonatkoztatással. Egyformán genitivuszos ki
fejezések : accusare alicuius rei =  accuser de =  beschuldigen-!-gén. ; 
recordari alicuius rei =  se souvenier de =  sich erinnern+gen ? 
miseret me alicuius rei =  avoir pitié de =  sich erbarm en+ gen stb.



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 37

Dativusos kifejezések : irascor alcui =  en vouloir á - zü rn en + d a t; 
similis alicui =  ressembler á =  ähnlich+clat stb. Aecusativusos ki
fejezések : timeo aliquem =  craindre+acc ; adiuvo aliquem =  aider-f- 
acc ; a térben és időben kiterjedést a latin és a német acc.-szal fejezi 
ki. A gén. qualitatis mindhárom nyelvben egyezik : animi hilaris =  
de bonne humeur =  frohen Mutes stb.

Ilyen összeállítás könnyebbé, hatóbbá teszi a latin tanítását, 
szorosabban fűzi a leányok érdek és érdeklődés köréhez.

„A pedagógia a temetési szertartásoknál is nehezebben változik.. 
De a tradíció tehetetlennek bizonyult. Vigyünk hát életet a latin- 
tanításba, ha elevenséget keresünk benne és életét kívánjuk.

Debrecen. Nánay Béla.

B E L F Ö L D I LA PSZEM LE.

Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. 65. évf. 3. sz. Nagy ,/. 
Béla : Magyarnyelvi és irodalmi oktatásunk továbbfejlesztése című, 
a Budapesti Tanári Körben ta rto tt előadását közli, melyben a kül
földi példákra való rámutatással kíván hatni (65—73. 1.), ehhez 
hozzászólások voltak, melyek kivonata olvasható a gyűlés beszámo
lójában (80—82. 1.). A Figyelő rovatban a Diáktragédiák című el
mélkedés olvasható, mely helyes mederbe tereli a Markó-utcai diák
öngyilkosság körül felhangzott vitákat s megállapítja, hogy az 
értékes sajtó most is eltalálta a helyes hangot, csupán a szenzációra 
törekvő csinált itt hajszát az iskola, igazgatója, de ezzel egyidejűleg 
az egész magyar tanárság és iskolaügy ellen. „A magyar középiskola 
büszke öntudattal áll a nemzet ítélőszéke előtt. Ma heroikus munkát 
végez minden tanár, pedig az élet megsokszorozódott gondjával él 
s talán idegrendszerét a megfeszített munka (magas óraszám, túl
zsúfolt osztályok) és az anyagi gondok elnyütték. De minden hajsza 
és gáncsoskodás mellett is lerázva magunkról a méltatlan hántáso
kat, haladunk azon az ütőn, amelyen a magyar ifjúságot a jobb jövő 
felé vezetjük. Lelkiismeretünk tiszta, szándékunk nemes, hitünk 
erős, ütünk biztos.“ E szép szavakat valljuk mi, protestáns fele
kezeti tanárok is. Marczell Ágoston beszámol a nyári történelmi és 
társadalomtudományi továbbképző tanfolyamról (75—80. 1.) igen 
részletesen és áttekinthetően.

Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesületi Közlöny XXXVI. évf. 3. sz.-ban 
főleg a Lomoschitz Károly-féle új német nyelvtanítási módszerhez 
való hozzászólások érdekelhetnek minden, tehát középiskolai nyelv
tanárt is. Lux Gyula, a jeles evangélikus tankönyvíró, a kiváló szak
ember boncolgatja Lomoschitz elveit. Végső megállapítása az érdekes 
fejtegetéseknek az, bogy a Lomoschitz-féle tanterv nem haladást 
jelent, hanem alkalmazása az eddigihez képest visszaesés lenne, a
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múlt módszereihez való visszatérés ; ugyané tárgyról szól vitéz Ság- 
helyi Lajos is, ki gyakorlatilag kísérelte meg a Lomoschitz-elvek 
alkalmazását és revideálva egyeseknek használhatóságát látja (a két 
cikk a 93—101. lapokon olvasható).

Néptanítók Lapja. 64. évf. 22. sz. Kornis Gyula elmélkedik az 
állam nevelési politikájáról. Megállapítja, hogy a kultúrában az igaz
ság és szépség mellett époly fontos a jóság. Az állam jogállam és 
kultúrállam s ez okból feladata a nevelés irányítása. Iskolakötelezett
ség szolgál erre, az állam ta rt fenn iskolákat, de ellenőrzi a nemállami 
iskolák munkáját. Ennek minél erősebb fokára törekszik most min
den állam : lehetőséget ad a felekezetek anyagi gyengesége s az 
anyagi támogatás rendesen az állam erősebb beleszólását is jelenti. 
Nem szükséges azonban az állam merev iskolamonopóliuma. — 
Az állam maga vallásilag semleges kell hogy legyen, azért azonban 
támogatnia kell az egyházakat. Normája : ,,Közös és egységes nem
zeti és állampolgári érzület kialakítása a különböző belső vallási 
meggyőződések dacára.“ Ezt jól feljegyezzük mi, felekezeti iskolák 
munkásai magunknak, mert sokszor a kultúrpolitika erről meg
feledkezni látszik ! — Putrik Gyula : A gyermek szóbeli és írásbeli 
hibáik öntevékeny javítása címen ír. Ennek elkerülésére legjobb 
eszköznek mondja az önkritikára nevelést, ami öntevékenység által 
érhető el. Az osztályközösségnek kell ezt végeznie s ha tudják a 
tanulók, hogy a kritika az ő feladatuk, jobban figyelnek s így igazán 
tudatosan jutnak ismeretekhez.

Kisdednevelés. LVI. évf. 11—12. sz. Montessori M ária: A gyer
mekek nevelése a családban című műve magyar fordítását adja s i t t  
olvassuk, hogy fontos a gyermeki tevékenység értelmes megnyilvá
nulásainak tisztelése és megismerni akarása, aktivitásának elősegí
tése, de nem a gyermek kiszolgálása, hanem az, hogy önállóságra 
segítsük. Nagy J . Béla pedig a Pedagógiai előadások vázlatának for
dítását adja Herbartból.

Magyar Pedagógia. XI. évf. 5—8. számában mindenkit érdeklő 
Olay Ferenc második cikke : Magyarország a francia tankönyvek 
torzító tükrében (146—-157. 1.). Ebből kitűnik, hogy nem ismernek 
minket s a felvilágosító munkának igen nehéz feladata van, ha egy
általában nem hiábavaló minden a szándékos, rosszakaratú ferdíté
sekkel szemben.

A Katholikus Nevelés novemberi számában különlenyomatban 
is megjelent P. Olasz Péter S. J. cikke : Mit tesz a protestáns magyar
ság középiskolai ifjúságáért? Ebben a múlt évi értesítők alapján 
megmutatja a szerző a módszereket, „amelyekkel magyar protestáns 
testvéreink a középiskolás fiúkat hívő, öntudatos és vallásért áldozni 
kész protestáns magyarrá formálni törekszenek“ . E mondat is — hogy 
a katholikus szerzetes protestáns testvérekről ír — eléggé mutatja, 
milyen hangú lesz cikke s őszinte örömmel kell üdvözölnünk, mint 
a maga nemében ritka jelenséget, melyre azonban szeretettel kívá
nunk rámutatni. Részletezi, hogy vasárnapi istentiszteletek, szüli-
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idei templombaj árás, gyakoribb úrvacsoravétel, több iskolában 
naponkénti könyörgés szolgálnak erre. Felhívják az ifjúság figyelmét 
a hívők részére rendezett előadásokra is, egy-két-háromnapos lelki- 
gyakorlatokat, konferenciákat szerveznek s ezek tanulságait a ma
gyar dolgozatokban is feldolgoztatják. Vallásos egyesületek (külön
böző címekkel) buzdítják az ifjúság elitjét. A Soli Deo Glóriát így 
jellemzi : hármas jelszava a tisztaság, mértékletesség és becsületes
ség és a Mária-kongregációkhoz hasonlítja. Folyóiratok, hetilapok, 
vasárnapi iskolák, bibliakörök, ifjúsági istentiszteletek e nevelő
munka egyéb eszközei. Figyelemreméltó szerinte, hogy a vallás 
iránti áldozatkészségre, pénzáldozatra is nevelik a tanulóságot. 
A begyűlt pénzt ruha-, könyv-, tandíjsegélyre fordítják, de más 
szigorúan egyházi célok is kapnak belőle. A szegedi szerző így fejezi 
be ismertetését, e háromlapos barátságos cikket : „Kétségtelen, 
hogy a prot. magyarság legújabban serényen dolgozik a fiúközép
iskolákban tanuló ifjúságért. De — hála Istennek ! — a katholikus 
magyarság nemcsak hogy azonos, de feltétlenül fokozottabb mérték
ben teljesíti kötelességét a kath. középisk. ifjúság szerencsés fejlő
dése érdekében.“ S ennek mi, protestánsok, is örülhetünk, mert ha 
az országban az egymás mellett munkálkodó keresztyén felekezetek 
békésen dolgoznak, akkor a hitélet mélyül és ebből szegény hazánk
nak lesz csak nagy haszna s talán szebb jövendője is. Krónikás.

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

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .

Magyar történet. VI. kötet. A XVIII. század. írta Szek/ii Gyula. 
Budapest. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda.

A magyar szellem-, vagy fejlődés-történetnek emez újabb 
kötetéről is megemlékezünk röviden e helyen, mint ahogy Szekfű 
két előbbi kötetéről megemlékeztünk. Egészben véve csak annyit 
mondunk róla, hogy ugyanazzal a nagy tudományos felkészültséggel 
és boncoló éles elmével adja elő e kötetben is a szerző — a maga 
történetírói szemlélete és elvei szerint -— a XVIII. századbeli magyar 
históriát, mint az eddigiekben a megelőző századokét. El kell ismer
nünk, hogy olyan oldalait tárja fel a magyar történetnek, amelyek 
eddig nemcsakhogy kellőképpen, de több részben egyáltalában 
nem voltak megvilágítva. Nemcsak új, de lényegesen más képet is 
kapunk sok dologról. Szekfü nem csupán az adatok felkutatásában, 
megválogatásában és csoportosításában, hanem a kidolgozásban és 
az előadás módjában is valóban nagyszabású munkát végez. Ellen
tétben nem egy szellemtörténésszel, aki a maga mondanivalóit olyan 
elvont fogalmazásban, szokatlan, homályos frazeológiával és sallan- 
gos, cikornyás stílusban adja elő, amely méltán a közérthetőség 
rovására megy, Szekfű igazi históriai modorban, szárazság nélkül,
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olykor lendületesen, de mindig nyugodt, egyenletes, tiszta, válasz
tékos, közérthető stílusban ír, úgy, hogy munkáját élvezet olvasni. 
Ezt a kötetét még az előbbieknél is érdekesebben és vonzóbb modor
ban írta meg.

Azt is honorálnunk kell, hogy a protestáns részről elhangzott 
kritikákat nem hagyta maga fölött észrevétlenül elrepülni. Ebben 
a kötetében kevesebb kifogásolni valónk van s a protestánsok hely
zetét, állsápontját, törekvéseit több megértésben és méltánylásban 
részesíti, mint az előzőkben. Ez, természetesen, nem kedvezmény 
számunkra, hanem a történelmi igazság szolgáltatása. Van elítélő 
szava a királyok és államkormányok katholikus tendenciája és túl
zása ellen is, ha nem is mindenütt és mindenben, de a kirívóbb 
esetekben igen. Mindamellett néhol olyan kifejezésekre bukkanunk 
a könyvben, amelyek felett megütközünk. Nem helyesli és elítélőleg 
emeli ki pl. a neoacquistica, az új telepítés protestáns ellenes irányát, 
a helytartótanácsnak és királynak protestánsokat sújtó rendeletéit, 
a katholikus hittérítést a szerzetesrendek és a kormányhatalom támo
gatásával, a protestánsok háttérbe szorítását, mégis mértéket keres, 
amely alá helyezve ezeket a tényeket jelentőségükben mintegy le
szállítani igyekszik. Ezeket írja u. i. „mindezen bajok a hugenották 
kiűzéséhez, vagy az angol és az ir katholikusok elnyomásához képest 
világíörténeti viszonylatban alig említhetők“ (306. 1.). K ár az efféle 
összehasonlítgatásokkal, melyek a helyzetnek, a valóságnak meg
felelően rendszerint, így a felhozott esetben is, sántítanak, azt a lát
szatot kelteni maga ellen a szerzőnek, hogy amikor ilyeneket ír, 
akkor inkább az advocatus szól belőle, mint a historicus.

Máshol egy-egy olyan elejtett nyilatkozatára találunk, amellyel 
protestáns vonatkozásban méltatlanul kemény kritikát gyakorol, 
így pl. 1. Rákóczi György fejedelmet ezekkel az erős epithatonokkal 
bélyegzi meg : „a nótapöröket gyártó és birtokokat konfiskáló“ . 
Igaz, hogy az ú. n. transylvanismus hívei is ilyenformán ítélkeznek
I. Rákóczi Györgyről, a szerintök Erdélybe tolakodott, nem autochton 
hatalmasságról. Ámde a transylvanismus s ebben a transylvanus 
történetírói elfogultság és egyoldalú történetszemlélet ellen szinte 
élesen kel ki Szegfű (43. 1.). Ilyen odavetett mondatokkal miért 
követi tehát mégis?

Jelen kötetének azonban legszembeötlőbb vonása a jezsuita 
rend által hazánkban kultivált barokkműveltség, művészet, tudo
mány, életstílus- és ideál terjedelmes tárgyalása és túlzott magasz- 
talása. „A barokk-műveltség“ c. fejezetben (130-—174. 1.) a jezsuiták 
munkássága úgy van rajzolva, mint amely mindenek felett álló, 
legkiválóbb mozgató ereje és tényezője volt a XVIII. század elején 
megfogyatkozott és ellankadt magyarság, magyar nemzeti szellem 
és műveltség regenerálásának és továbbfejlesztésének. Ilyeneket 
olvasunk u. i. Szekfű művében : „A jezsuiták az egész országot á t
fogó közszellemet adtak. Fegyelmező erejök a magyar állameszmé
nek és történeti nemzeti érzésnek a felekezeti korlátokon túl is nagy
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elterjesztőjévé lettek (143. 1.). A felvidéki nemesi és polgári osztály 
magyarosodásán nemcsak a nemzeti érzés, hanem a nyelv terjesz
tésével is munkálkodtak (142. 1.). Náluk a drámában (isk.) a hérosz
kultuszból a magyar hérosz hazai fogalma alakult ki (143. 1.). — 
A jezsuitáktól terjesztett kultúra tipikus magyar barokk-kultúra 
volt, vallásos, heroikus és magyar történeti kultúra (154. 1.) stb.“ 
Szekfü szellemtörténete mellett nézzünk meg pl. olyan elsőrangú 
szakirodalmi műveket, minők a XVIII. századra vonatkozólag az 
egyetemes magyar nemzeti történet terén a Marczali Henriké, a 
paedagógia történetén a Fináczy Ernőé és az irodalomtörténetén a 
Pintér Jenőé (egyik sem elfogultsággal illethető prot. ember) — és 
látni fogjuk, mennyire fokozott erősségű és intenzitású, mondhatjuk, 
mennyire színes, ragyogó, sőt egyenesen nimbusszal övezett az a kép, 
amelyet Szekfű a magyarországi jezsuiták működéséről és hatásá
ról fest.

Nem akarjuk kisebbíteni azokat az érdemeket, amelyeket a 
művelődés, a nevelés- és oktatásügy terén a jezsuitarend tagjai sze
reztek. Nálunk, kétségkívül, a XVIII. században élték virágkorukat 
s gyakoroltak igen nagy hatást az állami és társadalmi életre. Még a 
szerző magas értékelését és elragadtatását is megengednék, ha más
részről a protestántizmus szellemi áramlatait, irodalmi, tudományos 
iskolai és nevelési törekvéseit is ugyanolyan tüzetes taglalásba része
sítené, mint a jezsuita rendét. Ezt azonban nem teszi. Pedig, mialatt 
a jezsuiták főként az ellentéteket szító, exlusív Regnum Marianum 
eszméjét fejlesztették mindenütt, ahová csak eljuthattak s mialatt 
ezt plántálták teljes erővel növendékeik leikébe — Szekfű szerint 
hazafias, szellemben és céllal —, azalatt a protestánsok is habár 
régi erejükben és számukban megfogyatkozva s folytonosan zaklatva 
és nyomva, de mégis csak csináltak valamit. Szívesen elismerjük, 
hogy Szekfű szépen, érdeme szerint s bőven szól a prot. Bél Mátyás
nak, az ő körének és utódainak (Tomka—Szászky, Ribini) irodalmi 
és paedagógiai működéséről (330. 1.). Kellőképpen méltatja Tessedik 
Sámuel hasznos és hatékony munkásságát is (337 1.). De amit aztán
III. Károly és Mária Terézia sorvasztó uralkodása alatt ezeken kívül 
találunk kötetében a protestantizmusnak eme mostoha időkben tett 
szellemi erőfeszítéséről, az bizony nem sok.

Igaz, hogy ez a kor a magyar protestantizmus életében bizonyos 
hanyatlás és pangás korszaka, aminek rajta kívül eső száz és egy 
oka volt (L. Rácz L. Irodalmunk nemzetietlen korának okai), mind
amellett pl. a nevelés- és oktatás terén sem törpültek le a protes
tánsok annyira, hogy munkásságukat csak a jezsuita iskolák füg
gelékének, harmad-, negyedrendű tényezőknek lehetne tekinteni, 
így pl. a magyar ev. pietisták sokkal szélesebb körben sokkal többet 
tettek és sokkal nagyobb eredményt is értek el a nevelés, a magyar 
nyelv és szellem ápolása és fejlesztése körül, mint azt a Szekfű könyve 
feltünteti (L. Payr S. Magyar pietisták a XVIII. században. Magyar 
Prot. Egyháztörténeti Monographiák, I. k.). A pietisták törekvései
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mellett a protestáns iskolákról általában véve keveset találunk a 
könyvben, holott a nagyobb, összefoglaló műveken kívül az ezek
ről az iskolákról megjelent nagyszámú monográfiákban nem éppen 
ignorálható érdekes és értékes adatok vannak. Mindenesetre a prot. 
iskoláknak ezekben a nehéz időkben is (XVIII. sz. első fele) volt 
annyi jelentősége és érdeme, amennyiért méltán várhat megfelelő 
helyet és tárgyalást a magyar szellemtörténetben.

Talán az sem állhat meg egészen, „hogy a magyarság három 
nemzedékének nevelői túlnyomóan a jezsuiták voltak“ (141. 1.). 
Hiszen a túlnyomóan magyaroktól lakott vidékeken a református 
iskolák voltak jóval nagyobb számban, mint a katholikusok és ezek 
nevelték a kisnemességet, papok, tanítók, jobbágyok feltörekvő fiait, 
akik a magyar szellemi életben jelentős helyet foglaltak el. Aztán 
fogyatkozásaik és ósdi concervativismusuk mellett is kellett a pro
testáns iskoláknak valami olyan módszerüknek és szellemüknek 
lenni, amely nemcsak hitben és erkölcsben, de tudományban, jellem
ben és magyar nemzeti érzésben is kitűnő férfiakat tudo tt a hazának 
adni. Mert különben hogyan volna érthető az, hogy prot. iskolákból 
kerültek ki : 1. annak a tudós társaságnak (societas litteraria) tagja 
(Tersztyánszky Dániel, a Ratio Educationis egyik szerzője, Wesz- 
prémi István, Windisch Károly, Czirbesz Jónás, Klein Mihály és- 
Sámuel, Ab Hortis Sámuel), kik a magyar hazai tudomány és dicső
ség gyarapítására szövetkeztek és munkálkodtak ; 2. azok a magyar 
gárdisták (a két Bessenyei, Czirjék, Barcsai, Báróczi, Naláczi, Ba- 
ranyi), akik a magyar irodalom és műveltség hatalmas megújhodását 
megindították ; 3. a kor híres ügyvédjei és törvénytudósai (Jeszenák 
Pál, Patay Sámuel stb.) ; 4. a magyar nemzeti műveltség előmozdí
tására nagyszabású terveket készítő paedagogusok (Decsy Sámuel, 
Gáti István, Darvas Ferenc) ; 5. az első tudományos magyar gram
matika (debreceni grammatika) írói ; 6. az első magyar hírlap (Magyar 
Hírmondó) szerkesztője (Rát Mátyás) s az ennek mintegy folytatását 
képező Magyar Kurír szerkesztői (Szacsvay Sándor, Decsy Sámuel, 
Pánczél Dániel, Igaz Sámuel) ; 7. a magyar nyelvújítás nagy baj
nokai (Kazinczy, Kölcsey, Szemere Pál, Barczafalvi stb.). Folytat
hatnék még tovább, de talán elég arra, hogy ne a puszta véletlennek, 
hanem a XVIII. századbeli prot. nevelésnek tulajdonítsuk ezeket a 
kiváló eredményeket. Méltán föltehetjük azt a kérdést, miért nem 
a jezsuita iskolákból kerültek ki ezek a magyar globus képét meg
változtató emberek? És azt a másikat, hogyha a magyar szellemi 
életnek ilyen kiválóságait adták a prot. iskolák, miért nem fordít 
azokra több gondot a magyar szellemtörténet írója?

Azt is írja Székiu egy helyen, hogy „a protestantizmus min
denütt szorosabb kapcsolatban állott az államhatalommal, semmint 
a kath. egyház, mely javadalmainak s ezekkel együtt iskolaügyének 
függetlenségére az újkorban különösen nagy figyelemmel volt“ 
(278. 1.). Ezt éppen a magyar történetben nem mondhatjuk, mert 
nálunk nem a protestantizmus, hanem a katholicismus volt szorosabb
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kapcsolatban az államhatalommal. Ehhez képest a kath. iskolák is 
sokkal inkább függtek az államtól, mint a protestánsok. Innen van, 
hogy a bécsi autonomellenes, központosító és germanizáló Ratio 
Educationis ellen nem a hatalomtól függő katholikus, hanem az 
attól független protestáns iskolák vették fel a sikeres küzdelmet.

Még volna egy és más dolog, aminek elmondását nem engedi 
Szemlénk szűk terjedelme. Csak azt kívánom végül megjegyezni, 
hogy az a térkép, mely Szekfű könyvében a gimnáziumokat és fő- 
iskolákat 1766-ban ábrázolja (352. 1.), a prot. főként református 
iskolákra nézve korántsem teljes. Épúgy az ennek alapjául szolgáló 
Kornis-féle térkép sem (L. A magyar művelődés eszményei, I. k.). 
Hogy teljeset adhasson bárki is, arra a protestáns iskolák nagyon 
részletes és tüzetes tanulmányozása és ismerete szükséges.

Cegléd. S. Szabó József.
A sárospataki főiskola jubileumi kiadványai. Kettőről már meg

emlékezett Szemlénk legutóbbi száma. Most újra kettőről szólunk* 
Egyik „A sárospataki ref. főiskola rövid története“ . Népszerű modor
ban összeállította Gulyás József, 8 r. 56 1. Ára 60 fillér. A szerző elő
szavában azt mondja, hogy „nem kis feladat röviden minden fon
tosat s lehetőleg könnyű formában előadni.“ () ennek a feladatnak 
bő adatkészlet birtokában nagy körültekintéssel igyekezett meg
felelni. Tartalmilag alig is emelhető a mű ellen kifogás akár a törté
nelmi anyagnak a fontosság szempontjából való teljességét, akár 
annak elrendezését tekintjük. A főiskola négyszázesztendős, széles 
mederben folyó történetének, kétségkívül, ügyes összefoglalása. 
Még a könnyű formát is megtaláljuk benne. Csakhogy az előadásnak 
ez a könnyű formája száraz. Színesebb, lendületesebb s így vonzóbb 
és lelkesítőbb stílus, az adatoknak kevesebb bőségével is jobban 
megfelelt volna az ünnepi alkalomnak. E hiány mellett is jól és 
szemléletesen van e kis műben összeállítva a főiskola külső és belső 
változatos életének rövid története.1 A másik jubileumi kiadvány 
„A sárospataki református főiskola évkönyve II . kötet“. 8 r. 178 L 
Ára 5 pengő. Tartalma : Előszó. írta Elekes Imre közigazgató. Sáros
pataki irodalom Dr. Rácz Lajos ny. theol. akad. tanártól. Pál apostol 
viszonya a misztérium vallásokhoz Dr. Mátyás Ernő theol. akad. 
tanártól. Comenius és a latin nyelv Dr. Gulyás József gimn., Adalékok 
a verbászi német (rajnai frank) nyelvjárás szóképzéstanához Dr. Jakob

1 Itt egy helyreigazítással tartozom. Gulyás is Szikaszi Fabricius 
B a lá z s n a k  írja Paták hajdani nagy tanárát. Marton könyvének ismerteté
sekor a Balázs nevet kifogásoltam, mert Szikszai latinul B a s i l iu s n a k  írta — 
magát, ennek pedig voltaképpen nem felel meg a magyar Balázs. Azonban 
a Magyar Nyelv múlt évi 7 -8. (szept.—okt.) számában „Szikszai Fabricius 
Balázs levelei a Melith családhoz“ címmel L u k c s ic s  P ú  egy ismeretlen magyar 
nyelvű levelét közli Szikszainak, amely alá azon kori ortográfiával így írta 
a nevét :* „ Z y k z a y  B a la s  M e s te r ."  Ez azt bizonyítja, hogy Szikszainak magyar 
neve csakugyan Balázs, tehát a Basilius és Blasius között ezentúl nem tehetünk 
szoros különbséget. S . S z .  J .
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Károly gimn., Erdély szenvedései a nagy háborúban Novák Sándor 
gimn. tanároktól. Ez a kötet, mint az Évkönyv első kötete és a főiskola 
több más kiadványa, szintén eleven tükre annak a tudományos és 
irodalmi képzettségnek és munkásságnak, mely a főiskola tanárait 
évszázadok óta jellemzi. Hogy milyen dicsőséges nevet vívtak ki 
és mennyi érdemeket szereztek a pataki tanárok az irodalom minden 
terén, de elsőrenden a tudományos irodalomban, arról szól különösen 
a Rácz Lajos nagy utánjárással összeállított, hozzáértéssel és szere
tettel megírt dolgozata. Mert Sárospatak irodalma, amint ő azt a 
reformáció korától máig előadja, voltaképpen nem egyéb, mint a 
főiskola tanárainak írói törekvése s e törekvéseknek valóban szép 
eredményekben kiteljesedése. Ez az eredmény, éppúgy, mint maga 
a főiskola szellemével és tanításával, az irodalmi élet és munkásság 
Bodrogparti Athénájául m utatja be Sárospatakot. Rácz Lajos dol
gozata a magyar irodalomtörténetnek sok tekintetben érdekes és 
értékes részlete. És első, mely, a még a történeti szemlélet alá nem 
eső legújabb kor kivételével, Sárospatak eleven és gazdag irodalmát 
legalább főbb vonásokban tárgyalja. —■ Mátyás Ernőnek tudományos 
apparátussal megírt újszövetségi tanulmánya és Novák Sándor hiva
talos adatok alapján kidolgozott nagyobb munkája egyes tanulságos 
részleteinek közlése mellett Szemlénk olvasóit didaktikai és filológiai 
szempontból, különösebben Gulyás József és Jakob Károly dolgozatai 
érdeklik. Előbbi azt adja elő, hogy Comenius milyen helyet ju tta to tt 
az ő didacticai munkáiban a latin nyelvnek és auctoroknak és hogy 
milyen volt az ő latinsága. Idevonatkozó tanügyi elveinek megvilágo- 
sitásául magyar fordításban közli azt a Tervezetet, melyet Comenius 
Rákóczi Zsigmondnak nyújtott be ,,a latin szerzők olvasásához és 
világosan való értéséhez megtalált könnyű, rövid és kellemes útról, 
vagyis a három osztályra osztott latin iskoláról“ Gulyás Comenius 
e munkálatán kívül — amint mondja — idáig már négy didacticai 
művét fordította magyarra s a fordítássorozatot folytatni szándékozik, 
ami teljes elismerést és dicséretet érdemel. Hogy a nagy paedagogus 
és tanítómester összes művei magyar nyelven is megjelenjenek, e 
feladat megvalósítására mindenekfölött a sárospataki főiskola tanárai 
vannak hivatva. Örülünk, hogy a főiskola négyszázados jubileuma 
alkalmából Bácz Lajos és Gulyás József fáradtságos, nagy munkával 
igyekeznek nemcsak ennek a főiskolának, hanem a művelt világ 
kultúrtörténetének egyik legkimagaslóbb alakjáról és munkásságáról 
írt értékes műveikkel ajándékozni meg magyar irodalmunkat. Rácz 
Lajosnak ,,Comenius Sárospatakon“ c. nagy műve a Magyar Tud. 
Akadémia kiadásában fog rövidesen megjelenni. —- Az ismertetett 
Évkönyv becses darabja Jakob Károly szóképzéstani dolgozata is, 
amelynek megírásában a szerzőt a tudományos érdek mellett hazafias 
cél is vezette. Annak a bizonyítása t. i. : „hogy a régi, nagy Magyar- 
országban az idegen ajkú polgárok nyelve, kultúrája milyen önzetlen 
megbecsülésben részesült.“

S. Szabó József.
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Gazdag tartalommal jeleni meg a Magyar Kálvinisták Kaptárá
nak 1932. évi kötete Gonda Béla és Töltéssy Zoltán szerkesztésében. 
A 120 oldalas naptár ára mindössze 70 fillér. A naptár érdekességei 
közül különösen kiemeljük Baltazár püspök gyermek- és ifjúkori 
képeit, a református világ „nagy öreg“-je, Dókus Ernő felfedezés
számba menő életrajzát, Ravasz László Corvin-láncos fényképét, 
melyet képben és írásban követnek a megszállt területen szolgáló új 
magyar református püspökök. Jó szolgálatot tesz ezzel a naptár ! 
Komoly értéke továbbá dr. Kiss Ferenc hatalmas előadása a Refor
mátus Szeretet-Szövetségről. Török misszió, zsinati beszámoló, a 
Református Szociális Misszió, a magyar református miniszterelnökök 
története, a sárospataki jubileum eseményei, a pápai templom építésé
nek megindító történetei, a párizsi magyar reformátusok dolgai mel
lett nem kis mértékben gazdagítják a naptárt a holland református nők 
életéről, a bugyi-i asszonyok papucsáról, stb. szóló hangulatos cikkek, 
nem is szólva a szépirodalmi részről. Ifjú és öreg egyformán meg
találja benne a magáét. A szokásos naptári, gazdasági, stb. vonatko
zások mellett újítás a belmissziói, szociális és missziói intézmények 
és egyesületek, továbbá a református diákinternátusok feltételeinek 
— tudtunkkal először itt közölt — pontos jegyzéke. A naptár a vasár
nap megszentelésének jegyében született meg s közöl napi biblia
olvasó kalauzt is. Összesen 34 kép díszíti a kötetet, mely olcsósága 
révén bizonyára mindenfelé hódítani fog. Megrendelhető a Bethlen 
könyvkereskedésben, Budapest, Kálvin-tér 8. Terjesztők nagy ked
vezményeket kapnak.

Ehrlich A ntal: Dalok népiskolai ünnepélyekre. Első kötet (két- 
szólamú dalok) 29 oldal, második kötet (három és négyszólamú dalok) 
45 oldal. Megjelent a szerző kiadásában, Nyírgyháza, Bocskay-u. 50.) 
A két-három s négyszólamú dalok szövege felöleli az iskolai élet min
den nagyobb ünnepélyét, megemlékezését; egyaránt találunk itt 
márc. 15-iki, októ. 6-iki ünnepélyekre alkalmas tárgyú dalokat, cser
kész, levente-nótákat s felköszöntőket. A kedves hangzású gyermek
verseket Ehrlich Antal zenésítette meg. Vigyázott, hogy ne kerüljön 
nehezebb rész egyik szólamba sem, s egyszerű, konvencionális össz- 
hangosításával ezt el is érte. Néhol egy kis művészi érték is meg
csillan egyik-másik dalában (Estharangszó, Virágos mezőn). Kár, 
hogy a 2—-3 szólam sablonos harmad, hatod hangközeiből nehezen 
szabadul ki, hogy egyéni sajátosságot s értéket adjon a különben azt 
megérdemlő szövegeknek. A mai magyar népdal művészi feldolgozása 
már szakított a függőleges irányú, egyszerű harmonizálással, hanem 
mindinkább áttér a vízszintes polifán stílus, minden szólamot kiemelő 
útjára. Erre a magyar gyermek- s népdalok legtöbbje mint egyszerű 
kánon is alkalmas ; ugyanezt a kánon vagy egyszerű imitáló stílust 
az iskola zenei életében is meg kell valósítanunk. így legalább a 
növendékek igazi magyar levegőt szívnak magukba az énekórán is 
s nem az örökös „német-módi“ tercelést!

K. J.
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Paedagogiai Szemináriumok második kötete most jelent meg 
Kehrer Károly és Krehnyay Béla kir. tanfelügyelők szerkesztésében. 
A múlt évben megjelent első kötet a magyarnyelvi tárgykör tantár
gyait tárgyalja, míg a most megjelent második kötet a földrajz, 
történelem, polgári jogok és kötelességek, valamint a számolás és 
mérés tantárgyainak tanítási módjaira vonatkozólag ad hasznos 
útm utatást a legújabb paedagogiai irányelvek szerinti tanítás mód
jaira nézve. Kehrer Károly Pest vármegye kir. tanfelügyelője ki
merítő utasítást ad az elemi iskolák évi tananyagának felosztására 
és közvetlen előadásban tárgyalja, miként kell a számolást és mérést 
a gyakorlati élet követelményeinek megfelelően eredményesen taní
tani. Nem elvont számfogalmak, de a gyermeket környékező élet 
legyen ezen tantárgyak tanításának gerince, s végeredményben oly 
erkölcsi alapot kell ezen tantárgyak kapcsán a gyermekek lelkében 
megalapozni, amely a takarékosság, a józan életbeosztás és így a 
lelki megnyugvás megalapozását szolgálja. — Krehnyay Béla a 
földrajz, történelem és polgári jogok okszerű és eredményes tanításá
nak módjait jelöli meg s ezen tantárgyak érzelemnevelő hatásait 
emeli ki. A hatalmas kötetben az egyes tantárgyak elméleti tanítása 
mellett 60 gyakorlati tervezet nyújt követendő példát az egyes taní
tási egységek mikénti feldolgozására. Ez egyben hű képet ad arról, 
hogy Pest vármegye tanítósága milyen sok rátermettséggel és magas 
paedagogiai tudással végzi nevelő-tanítói hivatását. A könyv ára 
7 P és megrendelhető Pest vármegye kir. tanfelügyelőségénél Buda
pest, V. Rudolf-rakpart 6., III. emelet.

M E G JEG Y Z ÉSE K .

Az énektanítás a református középiskolákban. Szerkesztő barátomtól 
megtudván, hogy a Szemlének ez a mostani száma énektanítási kérdésekkel 
foglalkozik, alkalmat veszek magamnak, hogy az énektanításra vonatkozólag 
két kérdésre felhívjam a figyelmet.

A református középiskolák tantervének egyik fő jellemvonása az é n e k 
ta n í tá s  fe lk a ro lá sa . Míg az állami iskoláknál csak a két első osztályban szerepel 
az ének, mint kötelező rendkívüli tárgy, heti 1—1 órában, addig a református 
főgimnáziumokban már régi időktől kezdve az I—IV. osztályban heti 2—2, 
az V—VIII. osztályban heti 1—1 órán, összesen 12 órában tanították az 
éneket.

Az állami középiskoláknál az 1920— 110,491. V. sz. rendelet rendeli 
el az énektanítást, mint kötelező rendkívüli tárgyat, de csak az I—II. osztály
ban. Az 1924-es és 1926-os tantervből azonban teljesen hiányzik az ének, 
már azt hittem, újra kimarad, mint a szépírás, de az 1926-ban megjelent 
1925—3753. ein. számú rendelet -— mely a melléktárgyak tanítását szabá
lyozza - újra az I—II. osztályba teszi, sőt a tantervét is megadja. Mint nem 
kötelező melléktárgyat bevezeti a III—VIII. osztályba is, „énekgyakorlat“ 
címén.

Az evangélikus iskolákban az évvégi értesítők szerint legtöbbnyire 
az I—IV. osztályokban van énektanítás, kivéve a budapesti leány középiskolát?
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ahol az V—VI. osztályban Zenetörténet is szerepel, viszont vannak iskolák, 
ahol csak I—II. osztályban van ének, s végül a szarvasiban nincs az értesítő
ben semmi közölve.

Ezzel szemben már az 1901-ben megjelent konventi tanterv a vallás 
után teszi az éneket az említett óraszámban, ezzel az indokolással: ,.Tan
tervűnk, mint eddig, úgy most is felveszi — rendkívüli tárgynak — az ének
tanítást, még pedig, egyfelől vallástanításunkhoz, másfelől a nemzeti költé
szethez való viszonyainál fogva k iv á ló  h e ly e n  a vallástan és magyar irodalom 
közé sorozva.“

Majd hosszabb előkészítés után 1909—-279. sz. alatt jóváhagyja és ki
nyomatja a főleg Seprődi János kolozsvári énektanár tervezete alapján készült 
részletes tantervet és utasításokat. Ebben újra az említett óraszámban marad 
meg az ének. Az egyházi énekek és világi dalok megismerése és gyakorlása 
mellett végig a zeneelmélet legfontosabb szabályai alkotják a tanítás tervét 
a felső osztályokban is, sőt a VII. o.-ban általános-, a VIII. osztályban magyar 
zenetörténettel tetőzi be a kitűzött elméleti anyagot.

1909-ben elhatározza a Konvent, hogy három átmeneti év alatt azonnal 
bevezeti az új tantervet ott, ahol az énektanítói tanszék rendszeresítve van 
és ahol legyőzhető a ta n k ö n y v  h iá n y .  A kötelező erővel való életbeléptetés 
kezdő évét külön konventi határozattal akarta megállapítani.1

Sajnos, ez nem történt meg s az egyes intézetekben a tantervtől való 
eltéréseket úgylátszik szó nélkül elhallgatják a konventi jegyzőkönyvek, 
sőt némileg a Konvent is eltér az elfogadott tan tervtől.

Az új állami tanterv ugyanis a református középiskolákat nehéz fel
adat elé állította, amennyiben az óraszámot nemhogy csökkentette volna, 
de még felemelte, pl. Ill IV. osztályban 30-ra s így a református iskoláknál 
a két énekórával 32 rendes óra lett. Ezzel foglalkozik a konvent 1928- 17tí. 
számú határozatában : Ismét hangoztatja az énektanítás fontosságát „Refor
mátus egyházunk sem egyházi, sem általános műveltségi szempontból nem 
mondhat le arról a kö te lező  tr a d íc ió já ró l , hogy az énekelméletet az I IV., 
az egyházi éneket az I—VIII. osztályokban továbbra is taníttassa a maga 
középiskoláiban“, „Nem adhatja fel az ének- és zenetanításra vonatkozó 
é v szá za d o s  g y a k o r la tá t“ stb., ezért újra kötelezi az összes középiskolákat 
az éneknek a régi óraszámban való tanítására. Azonban annyiban eltér az 
1909-es tantervtől, hogy csak az alsó osztályok egyik óráját nevezi ének
elméletinek, a másik órát és a felső osztályok óráit egyházi énekeink tanítá
sára jelöli ki, pedig amint említettem a tantervben általános és magyar 
zenetörténet is szerepel a két felső osztályban.

Ezen 17(5 1928-as határozatban csak azt a könnyítést engedélyezi,
hogy az egyházi éneknek óráira esetleg osztályokat összevonhatnak.

Sajnos, 1929—142. sz. alatt kényszerűségből „addig, míg (a készülő 
református tantervben) szerencsésebb megoldásra mód nem nyílik, tekintet
tel középiskolai tanulóink nagy elfoglaltságára, ott, ahol erre kényszerítő 
szükség van, megengedi a Konvent, a most már megkülönböztetett ének
elméleti óráknak összeolvasztását az egyházi ének tanítási óráival.

Azonban a Konvent rendelkezései szerint ma is tanítani kellene min
den osztályban. Lássuk, így van-é? Az értesítők tanúsága szerint3

a )  csak nyolc iskola követi teljesen a konventi tantervet, már ameny- 
nyiben megállapítható az értesítőkből. Legtöbb értesítő ugyanis csak a tanár 
összes óráinak számát közli, de nem lehet mindig megállapítani, hogy egyes 
osztályokban mennyi az óraszám. De legalább a VIII. osztályig osztályzat 
van mindenkinek az énekből nyolc iskolában (Debrecen g„ Sárospatak, Kar
cag, Mezőtúr, Csurgó [csak 9 óra], Hajdúböszörmény, Szeghalom [még csak 
öt osztály van], Hódmezővásárhely [már átmenet a „b" csoporthoz, mert 
így közli : zeneelmélet I- IV., ének I—VIII.]) ;

1 1910/95. sz. I. p o n tja , K onventi végzés.
- Az a d a to k  a  legtöbb iskolánál az 1930 31. évi értesítőből v annak  véve, néhány  isko

lánál az 1929/30. évi értesítőből.
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b ) a Konvent, újabb 1928-as határozatához alkalmazkodik öt iskola. 
Itt V- VIII. csak református tanulók kaptak osztályzatot, tehát a négy felső 
osztályban csak egyházi ének lehet, esetleg összevonva, amit az óraszám 
néhol mutat is (Kisújszállás, Debrecen lg., Nagykőrös, Miskolc rg., Hajdú
nánás [7 óra]) ;

c )  van olyan iskola (Pápa), ahol csak I VI. van énektanítás ;
d )  van négy intézet, ahol csak I—IV. osztályokban tanítják (Buda

pest g., Bp. Baár Madas 11., Miskolc lg., Kecskemét 11.) ;
e )  sőt négy iskolában csak I—II. osztályban (Gyönk, a III. testnevelési 

óra miatt III—IV. osztályban csak a karének órákon, Kiskunhalas, Kun- 
szentmiklós [egyházi ének csak 2 óra], Kecskemét [egyházi ének I—IV.] ;

I )  végül Békésen csak 4 óra van összesen (I—-Vili. osztályban egyházi 
ének címén).

A másik panaszló megjegyzésem az, hogy ma nincs énekre ta n k ö n y v .
Az említett 1910- 95. sz. végzés III. pontja az egyetemes tanügyi bizott

ságra bízza tankönyv készíttetését és kiadását. Az Országos Református 
Tanáregyesület két ízben is hirdet pályázatot 1913-ban négy pályázó van, 
1915-ben három pályázat érkezik, de egyiket sem találják megfelelőnek és 
Seprődi Jánost bízzák meg, de hogy ő készített-é tankönyvet, annak nincs 
nyoma. Seprődi halála és főleg a közbejött háború megakadályozta a kér
dés elintézését. Tudomásom szerint csak egy református tankönyv jelent meg,3 
de csak a VII VIII. osztályra. Nagy Sándor debreceni református gimnáziumi 
vallástanár „Rövid Zenetörténet“ c. tankönyve, melyet a bírálók elismerés
sel fogadtak a s Konvent engedélyezett. Tudomásom van arról is, hogy a szer
zőnek ki van dolgozva a többi anyag is, de anyagi támogatás hiányában, 
a kották nyomtatásának költséges volta miatt nem tudja kiadni.

Pedig a tankönyv nagyon is szükséges volna.
1. A legtöbb tanulónak, aki valamilyen zenét nem tanul, a zeneelmélet 

bizony nagyon „elvont“ tudomány, egy jó tankönyv nagyon megkönnyítené 
tanulását és elősegíteni az eredményt ;

2. a terhes jegyzetkészítést kiküszöbölné ;
3. minden iskolában egyöntetűbbé tenné a tanítást ;
4. de legfőképpen azért volna szükséges, mert igen sok iskolában nem 

vizsgázott énektanárok működnek,4 hanem óraadók, más szakos tanárok, 
tanítók, kántorok, lelkészek, akik mindeneseter zenei hallással és tudással 
rendelkezhetnek, de szakszerűen nem kezelhetik az anyagot és végtelen sok 
hasznát vennék a jó útbaigazító tankönyvnek.

Ha tehát ezen a téren vezető szerepünket megakarjuk tartani s a száza
dos hagyományokhoz ragaszkodni akarunk, nagyon kívánatos lenne, ha 
m in d e n  isk o la  a lk a lm a z k o d n é k  a k o n v e n t i  é n e k ta n ítá s i  ta n te rv h e z  és kívánatos 
volna, hogy a ta n k ö n y v k é r d é s t  is  17 é v i p ih e n te té s  u tá n  újra iparkodnának 
az illetékes körök megoldani.

Debrecen. J a k u c s  I s t v á n

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍR EK .

I^Gecsánj^GusztávJ \  soproni evangélikus líceum, amely ezidén már 
eltemette igazgatóját, Hollós Jánost s egyik tanárát, Rosta Ferencet, október 
25-én az iskolának 1913 óta nyugalomban élő igazgatóját, Gecsányi Gusztávot 
kísérte el az örök pihenés helyére. Bár az elhunytnak már 18 éve nem volt 
közvetlen kapcsolata az iskolával, melynek majdnem egy emberöltőn át 
szentelte munkáját, koporsóját mégis egykori tanártársainak és tanítványai
nak sűrű sorai állták körül, így téve bizonyságot arról, hogy a tudós tanár

3 E vangélikusoknak  Böhm  Dezső : K is zenetörténet.
4 B. képesítés 1910 94. sz. a la t t  m egszabva.
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és jó pedagógus emléke még azután is sokáig él a szívekben és elmékben, 
amikor már régen elhagyta működése szinterét, az iskolai katedrát. Gecsányi 
Gusztáv pedig tudós tanár, jó pedagógus és hét éven át lelkiismeretes igazgatója 
is volt az intézetnek, melytől .'51 évi tanári és ig zgatói működése után vált 
meg, mikor eredményes, de sok fáradsággal járó munkájával bőségesen rászol
gálva a pihenésre, nyugalomba vonult, Gecsányi Gusztáv azok közé a tanárok 
közé tartozott, akik késő öregségükig lépést tartanak a tudomány haladásával 
s ezért tudásuk gazdag tárházából mindig bőkezűen tudnak juttatni a tanulni 
vágyó ifjúságnak. Nagyon sok tanítványa, akiket a természet ismeretére 
oktatott, a természet szeretetére nevelt, gondol ma is hálával rá s kegyelettel 
őrzi emlékét, amelyet az ősi iskola annalesei is maradandóan megörökítenek, r j.

Negyedszázados jubileum. Dr. Gréb Gyulát, az aszódi Petőfi-reálgim- 
názium nyugalmazott tanárát, a Felvidéken tett látogatása alkalmából 
melegen ünnepelte meg Késmárkon az Arbeitsgemainschafs für Zipser Heimat
forschung közgyűlése, melyen Bene Bruno elnök méltatta clr. Gréb írói és 
kutató érdemeit a Szepesség nyelvi, néprajzi és történeti múltjának feltárása 
terén. Alkalmat e megemlékezésre az adott, hogy épp egy negyedszázada 
jelent meg a jubiláns első munkája a Magyar Tudományos Akadémia kiadá
sában, mely ,,A Szepesi Felföld német nyelvjárásáról“ szólott.

Felhívjuk evangélikus karlársnink figyelmét két régen elismert értékes 
naptárunkra. Egyik a N é m e th  S í im n é l szerkesztésében megjelenő, húszéves 
soproni L u th e r - N a p tá r ,  Hetvényi Lajos alapítása. A terjedelmes mű szép- 
irodalmi, tájékoztató cikkeivel értékes almanachja lett az evangélikus közép
osztálynak. Lelki épülésre szolgál főleg, de tájékoztat Is a másik, a budapesti 
F éb e  evangélikus diakonisszaegyesület le s za k itó s  n a p id r a , mely kedveltségét 
a hitmélyítés nemes munkálásának köszönheti. Legyen minden evangélikus 
család asztalán evangélikus naptár, ne idegeneket támogassunk, hanem saját 
munkáinkat. B .  D.

Tanitóképzőiiitézeti tankönyv ajánlása. Az ág. hitv. ev. egyház 1931. évi 
november hó 27. napján, Budapesten megtartott eg ye tem es kö zg y ű lé se  Barcsai 
József és Barcsai Károly N é p is k o la i  M ó d sze r ta n  c. tankönyvét, amelyet az 
egyetemes tanügyi bizottság a szaktudomány, valamint a hazafias és vallásos 
szellem szempontjából kifogástalannak s tankönyvül való használatra alkal
masnak talált, az ev. tanító- és tanítónőképzőintézetek tanártestületeinek 
figyelmébe ajánlotta.

Balatoni iidülőház. Az ORTE központi igazgatósága megvette 56,000 
pengőért Balatonbogláron, a Schwaab Alfréd ny. altábornagy villáját, mely 
,,Elite-Penzio“ néven ismert. Ezt a villát már a nyár folyamán az ORTÉ 
tagjainak balatoni üdülésre a lehető legminimálisabb áron óhajtja házi
kezelésben üzembe venni.

A telep a Balaton egyik legszebb pontján van, nagy park közepén, köz
vetlen a parton, szemben a Badacsonnyal s az Őrsi-hegyekkel, 3000 □-öl terü
letű, 6 épületben, mintegy 30 szoba áll a tagok rendelkezésére, kb. 50 ággyal. 
A vételt már az Egyetemes Konvent elnöksége is jóváhagyta folyó évi január 
14-én 14 1932. sz. végzésével. Az átvétel és a további intézkedések folya
matban vannak s a felvétel módozataira nézve a központi igazgatóság ezentúl 
dönt és e pályázat feltételeit itt, a Szemlében, idejében közölni fogjuk.

Szelényi Ödön arcképének leleplezése. A b u d a p e s t i  e v a n g . le á n y k o llé g iu m , 
melyben dr. Szelényi Ödön életének utolsó tíz évében oly lelkesedéssel taní
tott, december 17-én helyezte el Veres Pálné uccai igazgatói irodájában korán 
elhunyt tanárának, Oppel Imre festőművész által készített kitűnően sikerült 
arcképét. Ezt megelőzőleg a család és az iskola tanárai, növendékei jelenlété
ben bensőséges ünnepély volt a díszteremben, mely alkalommal Szigethy 
Lajos ny. igazgató alkalmi költeményét szavalta egy növendék, a volt növen
dékek hálájának adott kifejezést egy volt tanítvány. Dr. Bőhm Dezső igazgató 
őszinte szavakkal jellemezte a kitűnő tanárt, kinek lelkesedése felőrölte gyenge 
szervezetét. A megható ünnepély látható emléket is emelt annak, kinek szel
leme a leánykollégium tanító és nevelő munkájában él.



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

Mándi Márton István- a pápai iskola újjászervezője halálának 100-ik 
évfordulója alkalmával, a dunántúli református egyházkerület pápai főiskolája 
december hó 9-én emlékünnepélyt rendezett. Megnyitó beszédet mondott 
dr. Antal Géza püspök. Mándi Márton Istvánról, az iskolaépítő nagy emberről 
emlékezett dr. Tóth Endre theol. tanár. Mándi Istvánt, a tudóst méltatta 
dr. Trócsányi Dezső theol. tanár.

Karafi'a Debrecenben. A Debreceni Kálvinisták Templomegyesülete 
hitvédelmi szakosztályának gyűlésén „Karaffa Debrecenben“ címmel tar
tott előadást Görömbei Péter nagykállói lelkipásztor.

Dóczi Imre hamvai Nagykőrösön. A magyar református egyház nemrég 
elhunyt nagy halottjának Dóczi Imrének hamvait Debrecenből hazaszállítot
ták Nagykőrösre, ahol alhunyt felesége mellé, az ottani családi ísrboltba 
temették el. A gyászünnepélyen Patonay Dezső mondott emlékbeszédet. 
Az ünnepély rendezését Szigeti Gerzson ny. min. tanácsos és dr. Joó Imre 
nyug. gimn. tanár intézte. Az ünnepség részletes leírását jövő számunkban 
közöljük.

I)j év, új jelszó. Dr. Baltazár Dezső, a tiszántúli református egyházkerü
let püspöke, az újévkor szokásos üdvözletek során adott válaszaiban többek 
közt ily nagyfontosságú kijelentést tett : ,,A mai súlyos viszonyok közt, fő
ként a történelmi erők reaktiválására van szükség. A kollégiumot csak úgy 
tarthatjuk fel s az egyetem kivonulása után, úgy építhetjük ki az oktatás terén 
szenvedett minden veszteségünket kárpótló nevelő intézetté, ha a régi idők 
hasznos és szép példája szerint helyreállítjuk közte és az egyházkerület gyüle
kezetei közt és különösen Debrecen városa polgársága közt, az ősi patriacha- 
lis jó viszonyt.“

A két filléres nagy munka. Kevesen tudják, pedig érdemes róla tudni, 
hogy három esztendeje már, hetenként két-két fillért adogat diákságunk 
öntudatos serege a református diák-szanatóriumra. A fillérek azóta lassacs
kán nagy pénzzé, 4000 pengőre nőttek. Ám sokkalta nagyobb, jelentősebb 
ennél az a hit, amely gátat, megvíhatatlan erősséget tud emelni az ostromló 
sok ellenség elibe. Sárospatak, Pápa diáksága áll az elsősorban és vezet. 
Utánok, példájukra a vidék is megmozdult. Többek közt a gyomaiak, a pol
gáristák. A szórványban élő diákság még éberebb és szorgosabb kézzel dol
gozik. ,,Üj életet új emberekkel készít az Isten.“ A tékozló magyarok helyébe 
hadd jöjjenek a sáfárkodni tudók, ha mindjárt fillérekkel kezdik is.

Pályázat. Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgató
sága pályázatot hirdet a Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alap
jából a folyó 1931—32. tanévben kiosztandó n eve lé s i seg é lyekre . Folyamodhat
nak mindazon református középfokú tanintézetekben (fiú- és leánypolgári, 
tanító- és tanítónőlcépzőintézet, fiú- és leány human- és reálgimnázium) alkal
mazott tanárok bármely közép- és felsőfokú iskolában tanuló, legalább jó 
osztályzatú gyermekei, amely tanintézetek a Tanárok Gyermekeinek Neve
lési Alapjára a református egyetemes Konvent által minden egyes tanuló 
után m e g á lla p íto tt d í j a t  a z  eg yesü le t p é n z tá r á b a  a  fo lyó  ta n é v re  j a n u á r  1-ig  p o n 
to s a n  b e fize tték . A befizetés elmulasztása az illető tanintézeti tanárok gyerme
keinek a  segélybő l le en d ő  k iz á r á s á t v o n ja  m a g a  u tá n .

A folyamodványok a tanáregyesület elnökségéhez (Debrecen, reformá
tus gimnázium) küldendők. A folyamodványra szolgáló nyomtatványok 
postabélyeg beküldése mellett a pénztárnoknál, Jakucs István református 
gimn. tanárnál kaphatók.

Pályázati határidő : 1932 . é v i fe b r u á r  hó  10-e.
A tanulmányi ösztöndíjra felvett tanárgyermekek természetesen neve

lési segélyben nem részesülhetnek. Azonban ők is tartoznak I. félévi tanul
mányi előmenetelüket hitelesen (félévi értesítővel vagy leckekönyvmásolat- 
tal) 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  O rsz. R e f .  T a n á re g y e s ü le t
Elnöksége.
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Nb ! Ez a pályázati hirdetmény sehol másutt meg nem jelenik, tehát 
a kartársak legyenek szívesek a pályázatra jogosultak figyelmét erre fel
hívni.

Mivel január 1-ig még több intézet nem küldte be a díjakat, kéri az elnök
ség az intézetek igazgatóit, hogy legalább február 1-ig mindenünnen küldjék 
be a díjakat, mert a pályázók nagy száma miatt kénytelen lesz a segélyből 
való kizárást alkalmazni.

Az Orszájjos Református Tanáregyesület pénztárába 1931 november 
6-tól 1932 január 20-ig befolyt díjak nyugtázása :

I. T a g sá g i d íja k b ó l befolyt : Kisújszállás 17 tag 68— , Mezőtúr 18 tag 
76— , Szeghalom 6 tag 24— , Nagy Vilmos 4— , Karcag 15 tag 06— , Deb
recen egyetem 10 tag 40*—-, Debreceni vegyesek 40-—, Debreceni tanítóképző 
10 tag 40— , Debreceni polg. fiúiskola 2 tag 8— , Borzsák I. 4-—, Kovács 
Ernő 4— , Faragó Bálint 4—-, Debreceni polg. leányiskola 6 tag 24—  P.

I I .  T . G g ., N .  A .- r a  : Mezőtúr 750-40, Bp. skót polgári 224— , Karcag 
629-44, Nagykőrös tanítóképző 439-04, Miskolc lg. 1108-80, Bp. Baár Madas 
11. 918-40, Hajdúböszörmény polg. 1. 280— -, Kisújszállás 672— , Gyönk 224— , 
Pápa g. 956-48, Földhaszonbér 1931 október—december 480— , 1932 január—- 
március 650—  P.

I I I .  P ro l. T a n ü g y i  S ze m lé re  : Mezőtúr 167-50, Békés 121-50, Karcag 
141-50, Miskolc leánygimn. 1930—31-re 80— , Dunántúli egyházkerület 
100— , Kisújszállás 150—• P.

I V .  D ó c z i Im r e -a la p itv á n g r a  : Szeged Pedagógiai intézet folyóiratokért
35-10 P. J a k u c s  I s tv á n ,  pénztárnok.

Sajtóhiba-igazítás. A decemberi számban „Egy vallásóra a predestiná- 
cióról“ c. cikkbe a következő értelemzavaró sajtóhibák csúsztak be : a 420-ik 
lapon felül a 14-ik sorban ,,kárvallásba“ helyett ,,k á ro m lá s b a “ ; a 424-ik 
lapon felül a 6-ik sorban ,,egy Beethovenben“ helyett ,,v a g y  B e e th o v e n b e n “ ; 
ugyanazon lapon alul a 18-ik sorban „metaphysikal“ helyett „ m e la p s y c h ik a i“  
olvasandó.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

Szem lénk a kiadás m egkönnyítése k e d v é é rt jelen szám unktól kezdve D ebrecen város és 
a tiszán tú li egyházkerü let nyom dájában  je len ik  m eg. A kiadást a  szerkesztő lá tja  el, ennél
fogva ezu tán  az előfizetési d ijak  és rek lam ációk  a felelős szerkesztőhöz (D ebrecen K othcrm ere 
u. 30. irán y itan d ó k . F elkérjük  szíves m u n k a tá rsa in k a t, hogy ref. részről a k éz ira to k a t a 
felelős szerkesztőhöz, evang. részről a tá rsszerkesztőhöz sz íveskedjenek e lju tta tn i.. A lapok 
csercpéldányai D r. Böhm Dezsőhöz, az  ism erte tésre  szán t könyvek Dr. Soós Bélához küldendők.

D ebrecen szab . k ir. város és a  T iszán tú li R ef. E gyházkerü le t K önyv n y o m d a-V álla la ta  1932
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Megemlékezés Szelényi Ödön egyetemi magántanárról. Mitrovits Gyula 56 
Gondolatok a gimnáziumi természetrajz- és vegytantanítás reform

jához. Iioffer A ndrás .............................................................................57
Az öntevékenység jelentősége a földrajzoktatásban. Jeszenszky Ilona 61
Szülőföldem szép határa. Szondy György ...........................................63
A földrajztanítás segédeszközei. Horváth K á r o ly .................................68
Barla Szabó János. Bar la Szabó J e n ő ............................................76

Hazai és külföldi irodalom:
The Teaching of English by Herbert E. Palmer with an Introduc
tory Note by Sir Arthur Quiller-Couch. London John Murray, 
Albemarle Street, W. 82. — Handbuch der deutschen Lehrerbildung. 
Besondere Bildungslehre. Beitrag A. B. Evangelische Religion von 
Dr. Adolf Burkert. Katholische Religion von Prof. Dr. J. Roos. 
München. 84.

Megjegyzések.
Láng Margit: A latintanítás a leánygimnáziumban. 

Egyházi és iskolai hírek.

DEBRECEN-BUDAPEST.
Új k iad óh iva ta l: D ebrecen, R otherm ere u tca  30.



A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG T A G J A I:
Ref. részről: vitéz Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó József.
Ev. részről: H. Gaudy László, Oravecz Ödön, Szigethy Lajos.

M EG JELENIK  évenként 10 füzetben.
ELŐ FIZETÉSI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér.

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

K ÉZIRATO K  ref. részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, Dóczi- 
intézet) ev. részről a társszerkesztőhöz ( Budapest, IV . kér., Deák-tér
4. szám) küldendők; könyvek a felelős szerkesztő, cserepéldányok a 
társszerkesztő címére.

K IA D Ó H IV A TA L : Debrecen, Rothermere-u. 30., ahová az előfizetési 
díjak és reklamációk küldendők ; a tanárkari és fenntartótestületi járu
lékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók.

LA PZÁ RTA minden hónap 20-án.

T  ájékoztatás
az Országos Református Tanáregyesület balatonboglári 

üdülőtelepére való felvételről.
1. Az igazgatóság ez évi nyári szünidőre három üdülési szakot 

állapít m eg:
1. Június 28-tól július 18-ig bezárólag. (Július 19. takarítási nap.)
II. Július 20-tól augusztus 8-ig bezárólag. (Augusztus 9. taka

rítási nap.)
III. Augusztus 10-től augusztus 30-ig.
Egy-egy turnusba körülbelül 50 személy (felnőtt és gyermek)

osztható be.
A megállapított beosztástól eltérő kívánságokat az intéző bizott

ság lehetőség szerint tekintetbe fogja venni.
2. Szobákért a Mária- és Alfréd-lakban személyenként és fekvő

helyenként minden egyesületi tag, valamint felesége, gyermeke egy 
napra fizet 80 fillért, a hosszú épületben és a Rózsika-lakban 60 fillért. 
Távolabbi családtag, kísérő vagy látogató naponként 2 pengőt fizet. 
A néhány verandás szobát az intézőbizottság több gyermekes csalá
doknak kívánja juttatni.

A szobák egy, két, három, esetleg négy ágyasok. Magános 
igénylők, ha egy ágyas szoba már nem jut, közösen fognak lakni.

Minthogy az első esztendőben a nagy kiadások miatt nem tudunk 
teljes felszerelést beszerezni, ezért alsó és felső lepedőt, törülközőt, 
szalvétát, kis párnát minden személy hozzon magával.

3. A koszt ára naponként és személyenként 3 pengő. Három
szori étkezés naponta : reggeli (kávé v. tea v. kakaó v. tej két süte-
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Több mint egy esztendeje, bogy a magyar református tanárság 
fővezérét szellemi fejedelmeknek kijáró pompával temették el Deb
recenben. A temetés megdöbbentően nagyszerű pillanataiban senki 
sem gondolt arra, hogy csak ideiglenes nyugvóhelyére kísérik mun
kásságának, diadalainak színhelyén. Dóczi Imre abban is hasonlított 
a legnagyobbakhoz, hogy már életében szinte bizonyos misztikus 
fátyol fogta körül : egyéni életének messzebbmenő vonatkozásairól 
csak a legbeavatottabbak tudtak valamit. Legtöbben csak az emlé
kének szentelt ORTE közgyűlésén tudták meg, hogy életpályája 
valahonnan Sárospatak felől indult ki, azt azonban még kevesebben 
tudják, hogy szülőfaluja, Villy, hol a szabadságharcra következő 
szomorú elnyomás idején napvilágot látott, ma ellenséges megszállás 
a latt van s egyetlen hely, ahova a családi kötelékek széttéphetetlen 
szálai fűzték, Nagykőrös, a Duna-—Tisza közének református szellemi 
metropolisa, ahoi kezdte tanári pályáját 1876-ban, ahol ráborult a 
családi fészek boldogsága, tanársága negyedik évében, feleségül 
vevén Papp Lajos és Czira Erzsébet jómódú nagykőrösi földbirto
kosok leányát, Papp Rozáliát. Híres szépsége volt ez a városnak : 
akik látták rövid virág-életében, ma is magasztalólag szólnak róla. 
Egyetlen páros arcképük, amelyet nagy utánajárással szerzett meg 
a Nagykőrösi Arany .János Társaság s amely elsőnek a most meg
jelenő Évkönyvben lát napvilágot, meggyőz az emlékezések igazsá
gáról. Dóczinál alig magasabb a párosképen, noha az ifjú férj könnye
dén asztalhoz támaszkodik ; a fiatal feleség a kor divatja szerint 
élesen behúzott derekú ruhában, kezében legyezővel áll, vastag haj
fonata előreomlik keblén. Arcán végtelen finomság, gyöngédség és 
törékenység tükröződik vissza. Sajnos, a sors hamarosan összetörte 
ezt a boldog házasságot: alighogy megszületett egyetlen fiuk, Dóczi 
Jm ö, aki ma irodalmunk kitűnő esztétikusa, a 23 éves fiatalasszony 
hagymázban meghalt. Az 1880 november 17-én kötött házasság 
1882 október 17-én véget ért e földön. Ám a földi kötelékeken túl 
tovább ta rto tt : Dóczi Imre egész életében özvegyi egyedüliségben 
gyászolta. Nagykőrösről Debrecen hívása 1888-ban, 12 évi tanárság 
után elszólította, • azonban lelkének nagyrészét itt hagyta ő is : 
mint S. Szabó József az Arany Társaságban mondott emlékbeszé-

iii
m
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Dóczi Imre utolsó útja.
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dében gyönyörűen fejezte ki, „idekötötte őt szép ifjúságának 
sok boldogító öröme és idekötötte életének legnagyobb fájdalma. 
Egy fényes csillag és egy sötét sír“ .

Csak természetes ilyen körülmények között, hogy a barátok 
lelkében hamarosan megszületett az a gondolat, hogy „haza“ kellene 
hozni Dóczi Imrét Nagykőrösre, híven szeretett feleségének hamvai 
mellé. Nem akart ez lekicsinylése lenni Debrecennek, ahol ma még 
kétségkívül legjobban érzik, ki volt ő, dehát a nagy város természeté
hez tartozik a rohamosabb feledés s talán már a következő nemzedék 
éppen olyan egykedvűen menne el sírja mellett, m int ahogy mi is kis 
diákkorunkban pl. az első főigazgató síremléke mellett s még ma is 
fájdalom tölti el lelkemet, ha rágondolok, hogy Sárvári Pál sírja 
milyen elhagyottan áll a Kossuth utcai temetőben ! Pedig ez az 
ember is 50 esztendeig hordta a vállain a református művelődést ! 
(Egyáltalán Debrecen nagyobb gondot fordíthatna a tanár-sírokra !) 
Maga Dóczi Jenő is nagyobb megnyugvással gondolt arra, hogy a 
körösi „híres temetőben“ —• mint Dóczi Imre mondta emlékezetes 
nagykőrösi ORTE gyűlési beszédében, idilli egységben kerüljön 
össze a térben és időben oly igen szétszóródott család. S. Szabó József 
vetette fel eredetileg az eszmét, melyet Dóczi Imre és fia mindmáig 
leghívebb nagykőrösi barátja, dr. Joó Imre bátyánk az őt jellemző 
odaadó szeretettel vett gondjaiba s valósággá érlelte a Dóczi Jenővel 
való eszmecserékben. Nem volt könnyű az elhatározás, mert Debre
cenben érthetőleg' nem mindenki volt híve az elhozatalnak. Ám a 
másik bizalmas barát és munkatárs, Karai Sándor kollégiumi igaz
gató, aki tudta, hogy milyen szeretettel sóhajtott vissza mindig 
Dóczi Imre Nagykőrösre, mindent megtett az eszme érdekében : 
maga végezte az exhumáltatás körül felmerülő sok munkát. Végre 
1931 december 12-én a Fehértói-cég hatalmas halottszállító autója 
megállóit a nagykőrösi református Arany János-gimnázium főbe
járata előtt. Pár percre rá az előre értesített gimnáziumi és tanító
képzőintézeti ifjúság százai a tanári karok vezetése alatt néma 
csendben sorakozik fel tisztességet tenni a nagykőrösi gimnázium 
hajdani nagy professzorának. Ott van a város úri társadalmának 
számos tagja : volt tanítványok és ismerősök. Megjelennek a lelkészek, 
palástosan, felhangzik a tanítóképzőintézet híres énekkarának komo
ran zengő éneke, felcsendül Patonay Dezső nagykőrösi lelkész imája, 
aki maga is tanítványa volt Dóczi Imrének. A szép imádságot, mely 
tömörségében is kifejezi a körösiek érzésvilágát, mint Dóczi Imre 
tetemei körül elhangzó utolsó tisztességtevés, örökítsük meg Szemlénk 
lapjain :

IM A
boldogemlékű Dóczi Imre hamvai felett, a gimnázium előtti téren.

Örökkévaló Isten, kegyelmes Atyánk a Jézus Krisztusban ! Meg
nyíltak előttünk az iskola ajtajai, a munkatermekből leszállottunk az 
élet és halál útjára, hogy megalázzuk magunkat előtted, örök Isten előtt
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s  Daliást tegyünk Te rólad, aki életünk és halálunk ura, vezére és gond
viselője vagy, aki betöltőd életünket gazdag tartalommal: hittel, szere
tettel, lelki, szellemi, erkölcsi szépségekkel mindaddig, míg elhangzik 
felettünk isteni végzeted : Por vagy és porrá kell lenned ; testünket oda
fekteted a földre, lelkünket felöleled az égbe magadhoz, aki adtad volt.

Örök Isten ! Leszállottunk az élet és halál útjára, hogy tiszteletet 
adjunk a férfiú emlékének, aki itt élt, itt munkálkodott iskoláink falai 
közölt: itt munkálkodott oly szellemi kiválósággal, tudományos kész
séggel, kutató búvárkodó nagy munkássággal, csodás erőfeszítésekkel, 
melyek dicsekedését képezték a mi iskolánknak, fényes nevet, tiszteletet, 
nagyrabecsülést biztosítottak az ő számára és olyan magas polcra emelték, 
amilyen magasra a református tanár emelkedhetik, honnan vezére, 
irányító szelleme lett református középiskoláinknak, sőt egész országos 
oktatásunk és nevelésünk ügyének.

Leszállottunk, óh Isten ! A z élet és halál útjára, hogy megáldjuk a 
hamvakat, melyek a lelket hordozók, mely elszállt mi tőlünk s most 
munkái, küzdelmei után visszatér, hogy a korán elhervadt, egész életén 
át özvegyi gyásszal meggyászolt, angyalarcú jó nő hamvai mellett találja 
meg csöndes pihenését.

Óh, de Örökkévaló Isten ! Nemcsak halottak fogadják öt itten. 
Élő szeretet, éltető hála hullatják könnyeiket a drága hamvakra. A tanít
ványok hálája itt sír, itt imádkozik s áldja a kezet, mely őt is vezette, 
a lelket, mely öt is nevelte, oktatta, a szemeket, melyek sastekintettel őreá 
is vigyáztak és az élet útjára elbocsájtották. Tanártársak, barátok szíve 
melege dobog a hideg koporsó körül s amint életében szerették és tisztelték, 
úgy száll most imájuk az Égbenlakozóhoz. E  város, ez egyház és iskola 
kegyelettel őrzik emlékezetét s fenntartják azt mindazok körében, akik 
előtt a magyar református oktatás és nevelés ügye tisztelt és becsült leend, 
melynek oszlopa volt s fénylő, vezérlő csillaga marad minden időkre. 
És ideszáll szereteti fia sóhaja, lelke gondolata, itt pihen meg fáradalmai 
után, hiszen ez lesz immár szeretteinek földje, őket híven átölelő otthona.

Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság, egy örök Isten, tied 
legyen a tisztelet, a hála és imádat úgy itt e földön, mint ott fenn a meny- 
nyekben, hol idvezült lelkek szolgálnak Néked végnélküli örömben, romol- 
hatlan tisztaságban, angyali ártatlanságban örökkön örökké ámen.

M i A tyá n k ...
Térj immár pihenőre. Kelő napod helye nem magyar, idegen föld 

már, te ott nem tudnál pihenni. Ahol dolgoztál, munkálkodtál — meg- 
aggottál, elfáradtál. Pihenj itt a körösi temetőben, békén, csöndesen a 
feltámadás nagy napjáig. Halld meg az új életrehívó harsonát, mely a 
mindhalálig hü magyarokra és keresztyénekre vár. Ámen.

Aztán elindult a menet a temetőbe, ahol a másik nagykőrösi 
lelkész, Gödé Lajos olvasott bibliát s áldotta meg a sírhantot.

A sír különben a Papp-család sírboltja, mely a temető legszebb 
helyén, papok, tanárok sírhantja szomszédságában áll. A Papp- 
család már egyeneságon kihalt s Dóczi Jenő vette kegyeletes gondo-

!•
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zásába azt a sírboltot, melyben az ő korán elvesztett édesanyja is 
nyugoszik. Minthogy a családi sírkövön alig lett volna már hely fel
írásra, de meg művészi szempontból is átalakíttatta az egész sírt. 
Szürkésbarna márványkeretben, szürke márvány-fedőlapot helyez
te te tt a megerősített sírboltra s a márványmező közepén fehér, 
ferdénálló márványkönyv emelkedik ki s alája csak ennyi van írva ;

DÓCZ1 IMRE
1849— 1930

a debreceni tudományegyetem tiszteletbeli doktora, 
s a tiszántúli református egyházkerület középiskolai felügyelője.

Nagykőrösön úgy. is tudják mindig, milyen drága hamvak 
nyugosznak ott alant ! Kegyelettel ápolja ezt a nagy emléket a fiú, 
a barátok, az iskolák s az egyház kegyelete.

Dóczi Imre földi hajója végső révbe ért. ..
Nagykőrös. T. L.

Megemlékezés Szelényi Ödön egyetemi magán
tanárról, az Ág. ev. Tanáregyesület emlékünnepén.
Mondotta : Mitrovics Gyula, a debreceni Tisza István-tuclomány- 

egyetem nyilvános rendes tanára.

A debreceni Tisza István-tudományegyetem bölcseleti fakultásá
nak koszorúját hoztam Szelényi Ödönnek immár harmadik hónapja 
felhantolt sírjára.

Elhunyt társunk a fájdalmas csalódások útját rótta, mikor már- 
már belefulladva küzdelmeibe, ajtónk elé került. Igazáról meg
győződve, feltártuk azt előtte és az ő kifosztott lelkét még mindig 
elég gazdagnak találtuk ahhoz. Őt mint pedagógiai írót, képes
ségei és lelkiismeretessége elsősorban adatgyűjtésre predestinálják 
ugyan, emellett azonban pragmatikus és emelkedett színvonalú és 
széleslátókörű értékelő munkát is végez. Sohasem csinál titkot belőle, 
nem is lett volna rá oka, hogy nagyra becsüli saját egyházának kul
turális és erkölcsi erőit, azonban itt is rámutat, ha kell és igazság
érzéke ezt kívánja, az egyoldalúságokra, minő például az individua
lizmus némely túlhajtásai. Ha pedig sikereket méltat, ha csak teheti, 
másvallású történészeket szólaltat meg.

Ha közvetlen forrásai nincsenek, kitűnő érzékkel kutatja fel 
a távolabbiakat. Genersich ifjúkorabeli tudományos benyomásait 
keresve, a késmárki iskola, majd a jénai egyetem azonkori életét festi 
s így alkotja meg a hiteles képet hőse lelki életének a fölépítéséről.
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Schleiermacher pedagógiájának gazdag hátteréhez pedig a színeket 
a német romantikus kornak a világfelfogásából és az egyéniséghez 
való viszonyából veszi és csak ezután tér rá Schleiermacher peda
gógiájának ismertetésére, egyetemi előadásai alapján. Az egyszerű 
ismertetésnek tudományos értéket kölcsönöz azzal, hogy a nagy 
gondolkozó pedagógiai elveit a korhatások fejleménye gyanánt 
mutatja be és azok párhuzamául vagy ellentétéül állítja elénk.

Ha elméletet ad, azt is gondos kiválasztással, valamint világos 
összefoglalásban ismerteti. Mindig előkelő színvonalon mozog és 
józan elveket közvetít. Fejlett, érzékeny és megbízható módszerekkel 
dolgozott s hangyaszorgalmát értékes eredmények jutalmazták.

Az élet harcát is válogatott eszközökkel és erős önkritikával 
küzdötte meg, mígnem földi pályáján el nem ju to tt az utolsó állo
másra. Ennek kapujáról sokak szeme elé Dante vigasztalan igéje 
foszforeszkál : Lasciate ogni speranca ! Szelényit az örök remény
telenség helyett a megnyugvás, béke és elismerés örök mosolya várta. 
Karunk szerencsésnek érzi magát, hogy ebből, már életében is alkalma 
volt neki valamit előlegeznie.

Valóban, mi szerettük őt, mert hűséges volt ; becsültük, mert 
állhatatosan kereste az igazságot és gyászoljuk, mert sokat veszí
tettünk benne.

Gondolatok a gimnáziumi természetrajz- 
és vegytantanítás reformjához.'

Az 1924—26. évi módosított középiskolai tanterv bírálása köz
ben egyik kartársam szellemesen jegyezte meg, hogy a tárgyakat 
addig tologatták ide-oda, míg az egész tanterv m attot kapott. Igaz, 
hogy a módosítások általában nem hogy szerencsések, de sok esetben 
egyenesen károsak voltak, a gimnáziumi tanterv  azonban már 
azelőtt is, ezek nélkül is a m att előtt állott. Az iskolánkívüliek régen 
mondják s végre mi, iskolánbelüliek is kénytelenek vagyunk el
ismerni, hogy az élet elhaladt a gimnázium mai formája felett. 
Kapuján egész sereg reform dörömböl. A struccpolitika itt többé 
nem seg ít! S jól vigyázzunk, mert ha mi magunk nem készülünk fel 
a befogadásukra, nem tárunk magunk ajtót nekik, elsöpörhetik az 
egész elavult, javarészben fossilissá vált alkotmányt.

A következőkben —• sok évi tapasztalat és némi elmélkedések 
alapján — a természetrajz és vegytan gimnáziumi tanításának 
reformjához óhajtok néhány gondolatot fűzni. Szerintem mi sem idő
szerűbb ennél, mert hiszen a természettudományok évről-évre mért- 1

1 Előadta szerző az Országos Protestáns Tanáregyesület 1931. évi köz
gyűlésén, a természettudomány—mathematikai szakosztályban.
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földes lépésekkel haladnak előre s •— ami még fontosabb •—• a modern 
élet napról-napra több természettudományi ismeretet követel tőlünk. 
Hogy a sok közül csupán nemzetünk iparosodását, vagy a mezőgazda- 
sági több- és okszerűbb termelés elodázhatatlan „lenni vagy nem 
lenni“ jelentőségű problémáit említsem. A középfokú iskola azt sem 
tévesztheti szem elől, hogy nemcsak a legtöbb szakiskola növendékei, 
de a főiskolák hallgatóinak többsége is (a tudományegyetemeken az. 
orvostanhallgatók és a természettudományi szakos tanárjelöltek, a 
közgazdasági egyetemen a mezőgazdasági fakultás hallgatói, a 
műegyetem, az állatorvosi főiskola, a gazdasági, bányászati és erdé
szeti akadémiák hallgatósága) természettudományt, vagy ilyen irányú 
alapismereteket feltételező stúdiumokat folytat.

Tudjuk jól, hogy az ú. n. reálgimnázium egy árnyalattal sem 
reálisabb, mint a humángimnázium. A természetrajz és vegytan 
mind a kettőben ugyanazt az anyagot és beosztást kapta. És pedig : 
I. o. és II. o. „kis természetrajz“ heti 2—2 óra, IV. o. ásványtan és 
vegytan 4 óra, V. o. növénytan 2 óra, VI. o. állattan 3 óra. Összesen 
13 óra.

A Wlassics-féle módosított tanterv az ásványtant és vegytant, 
mint elvontabbakat és nehezebbeket, a IV. o.-ból, nagyon bölcsen 
föltette a VI. o.-ba ; az 1924-i visszatette a IV-be. Bizonyára azzal 
a megfontolással, hogy így az is, aki a IV. o.-ból hagyja el a gim
náziumot, hallott légyen valamit ezekről a tudományokról.

S itt mingyárt rá kell mutatnom a gimnáziumi tanterv egyik 
legnagyobb fogyatékosságára, hogy t. i. benne a vegytan még mindig 
nem kapott önálló létet. A vegytan úgy tárgyának körét, mint mód
szerét és formaképző erejét tekintve, teljesen önálló tudomány. 
Éppenúgy nem ásványtan, mint ahogy nem növénytan, állattan 
(a szerves részénél fogva pedig ezekkel is épúgy összepárosíthatták 
volna) vagy mint ahogy nem fizika. „Ásványtan és vegytan“ : szak
embernek épúgy hangzik, mintha pl. ilyen tárgyakat kreálnának : 
„Fizika és vegytan“, vagy „Fizika és mathematika“ . Ezeken bizo
nyára mindenki megbotránkoznék. Csakhogy az „ásványtan és 
vagytan“-on alig van, aki komolyan megütközik. Ennek okát én 
főleg abban látom, hogy természetrajz-vegytan szakos tanár nagyon 

' kevés van. Azok is, akik ilyen oklevelet szereztek, reáliskolákban 
helyezkedtek el, ahol természetesen a vegytan jelentőségéhez méltóan 
tan íto tt külön tantárgy. A vegytant a gimnáziumokban tanító ter
mészetrajz-földrajz képesítésű tanároknak pedig ez a tudomány csak 
kivételesen elmélyedésük tárgya. Tárgykörét, gyakorlati és metho- 
dikai részét, lélekformáló erejét nem ismerhetik annyira, mint vegy
tanszakos kollégáik. Ezért nem hallunk elég és megfelelő súlyú tilta
kozást ez ellen az „ásványtan és vegytan“ című „tantárgy“ ellen. 
S az eredmény az, hogy így ez a minden tekintetben fontos és értékes 
tárgy valósággal elkallódik. Összeolvad, helyesebben összekeveredik 
az ásványtannal s a IV. o. elvégzése után minél előbb ezzel együtt 
majdnem tökéletesen és örökre megsemmisül. Kétségtelen, hogy a
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gimnáziumi tanterv egyik legnagyobb fogyatékossága, hogy ne 
mondjam szégyenfoltja az, hogy benne a vegytan még nem külön, 
önálló tantárgy. Ezen minél előbb segíteni kell !

Ami a természetrajzi tantárgyak közül a növénytant és állattant 
illeti, ezeket a gimnáziumokban nagyjából ott és úgy tanítjuk, ahol 
és ahogyan kell. Az „ásványtan“ azonban olyan ásatag bélyegekkel 
beteg, amilyeneket más középiskolai tárgy alig m utathat még föl. 
Ez a tantárgy a 40—50 évvel ezelőtti állapotában van. Ameny- 
nyire lehet, részletesen foglalkozik az ásványokkal, átfut a kőzeteken 
és amilyen röviden csak tud, végez a földtannal, annak második nagy 
felét, a történeti részt, csak apróbetűs olvasmánynak hagyva. Olyan
féle dolog ez, mintha az írás-olvasásból nem jutnánk tovább a betűk 
megismerésénél. Ma már kétségtelen, hogy ebben a tárgykörben a 
Föld élete és élettörténete a legfontosabb. Természetesen nagyon 
fontosak azok a téglatömbök, a kőzetek is, amelyekből a Föld felépül, 
de jelentőségre csak az életjelenségek után következnek a kőzeteket 
alkotó ásványokkal együtt. Mint ahogy az írás-olvasásban is legfon
tosabb a gondolatközlés maga s csak segédeszközök az írott szavak 
és betűk.

Elképzelésem szerint a „földtan“ nevű új középiskolai tantárgy 
felsőbb fokon röviden rekapitulálná az alsóbb osztályokban megismert 
ásványokat, ezeket kiegészítené még néhány gyakorlati szempontból 
fontos fajjal, minél rövidebben megismertetné a legfontosabb kőzet
alkotó ásványokat (8—10-et), a legfontosabb kőzeteket s több mint 
féléven át (legkésőbb január 1-től) egyenlő mértékben foglalkoznék 
a földtannak mindkét — általános és történeti — részével.

És most lássuk röviden, hogyan képzelem el ezeknek a tárgyak
nak a reformált gimnáziumi tantervbe való méltó beillesztését ?

Az I. és II. o.-ban meghagynám a kis természetrajzot, de (idő a 
2 órából telik még) az I. osztályos anyagba, annak teljessége végett, 
felvenném még a legfontosabb ásványok (ércek) és kőzetek meg
ismertetését is. Ezekre egyébként az u. a. osztálybeli földrajzi anyag : 
Magyarország megértetéséhez is szükség van. A II. o. kis természet
rajzába pedig elemi földtant illesztenék be. Európa és Ázsia nagy 
hegyrendszereinek, általában geológiai kialakulásának, megértése 
végett is szükség volna erre.

Amint fizika-mathematika szakos kollégáimtól tudom, de a
IV.-ben az ásványok és a vegytan fizikai vonatkozásaival kapcsola
tosan arról személyesen is számtalanszor meggyőződtem, a III. o.-ban 
az elemi fizikát igen jó eredménnyel tanítjuk. Ezt követné, az intel
lektuális fokozatban is a legjobb helyen, a IV.-ben az elemi vegytan. 
Ebben a kísérleti rész és a gyakorlati vonatkozások dominálnának.

Ezzel a természettudományok részéről eleget tennénk két fontos 
elvnek : 1. hogy ezeket a tudományokat egy alacsonyabb és —- amint 
következik — egy magasabb fokon tanítanánk, 2. hogy azok, akik 
a gimnáziumot a IV. osztályból elhagyják, a természettudományok 
mindenikéből olyan alapot kapnának, amelyre további tanulmányaik-
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ban akár ipari vagy alsó fokú technikai és technológiai, akár mező- 
gazdasági pályán, tovább építhetnének.

Az V. o.-ban növénytant, a Vl.-ban állattant tanítanánk, körülbelül 
a jelenlegi elgondolásban. A VII. o. természetrajzi anyaga a már előbb 
ismertetett földtan volna. Ez a tantárgy egyrészt az ásványoknak 
és kőzeteknek az embertől, mint élőlénytől távolabbeső volta miatt, 
továbbá a t. k. földtannak gyakorlottabb képzelőerőt kívánó jellege 
folytán, másrészt azért, mert a történeti részben a növény- és állat
világ fejlődéstörténetét is adja, vagyis mint a Föld életének, szervetlen 
és szerves világa történetének tárgyalója, a természetrajzi tudomá
nyoknak mintegy összefoglalója, csak az élettani tanulmányok után 
következhetnék.

Végre a VIII. o.-ban ismét vegytant kellene tárgyaink közül taní
tanunk. Ebben az osztályban már megvan a készség arra, hogy ennek 
a szinte filozófiai elmélyedést kivánó tárgynak a lényegébe a tanuló 
behatolhasson. Előny volna itt az is, hogy ugyanakkor a fizikának 
azzal a részével foglalkozik, amely vegytani ismeretet is kíván.

Tudom, hogy tervem ellen az első ellenvetés az lesz, hogy honnan 
vegyünk a VII. és VIII. o.-ban ezeknek a tárgyaknak részére órákat ?

Kijelentem, hogy tervezetemet azért is gondolom időszerűnek, 
mert meg vagyok győződve arról, hogy minket paedagógusokat 
mindannyiunkat á thato tt már a túlterhelés tudata. Azoknak a tár
gyaknak, amelyek másokkal, esetleg hasonlóan fontosakkal szemben 
előjogot élveznek, éppen az általánosabb, helyesebben egyetemesebb 
műveltség szempontjából bizonyos óraszámokról le kell mondaniok. 
Különben marad minden a régiben.

Mi természettudományi szakosok abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy tárgyaink erősen demonstratív jellegénél fogva 
aránylag kevés órán jelentékeny eredményeket érhetünk el.

Magam részéről már azt is nagy haladásnak tartanám , ha a ter
vezetem szerinti tárgyak minden osztályban csak heti 2 órát kapná
nak. Ez mindössze 14 órát tenne ki a mostani 13 órával szemben. 
Tehát nem jelentene túlterhelést. Az állattan, földtan és vegytan 
(a VIII.-ban) mindenesetre kívánnának még egy-egy órát, de ha az 
osztálylétszámot csakugyan sikerülne 40-re maximálni (a legtöbb 
vidéki gimnázium felső osztályaiban átlag most sem magasabb), 
akkor megfelelő módszerrel és jó tankönyvekkel kétségtelenül így 
is célt érhetünk.

Egyébként a fenti tervezet lényegét abban látom, hogy benne a tár
gyak lehetőleg potenciális, képző, paedagógiai és ismeretadó erejük mér
tékében és fokozatában vannak elosztva.

Hogy az a forrongás, amely most világszerte a nevelésügyet is 
hidegrázós lázban tartja , milyen tantervű, típusú középiskolákat fog 
kitermelni, azt ma még éppenúgy nem tudhatjuk, m int azt, hogy 
milyen társadalmi rend fog a ma vajúdásából megszületni. Egy azon
ban bizonyos, hogy nem képzelhető el olyan új, általános művelt
séget nyújtani akaró középiskola, amelyben a mindegyre szélesedő
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természettudományi alapokon nyugvó civilizáció ezeknek a tudo
mányoknak tárgyalt részeit nagyobb mértékben nélkülözhetné, 
mint ahogy ezt a fenti tervezet adja. Ez különben nem akar más 
lenni, mint egy lehetséges elképzelés, gondolkozásra késztetés a 
gimnáziumok rohamlépésben közeledő kényszerű nagy és méltó 
reformjához.

Debrecen. Hoffer András.

Az öntevékenység jelentősége a földrajzoktatásban.
Válságokból, megrázkódtatásokból fakadó elégedetlenség, nyug

talan útkeresés, viszonyokon változtatni akaró törekvés jellemzi 
politikai és gazdasági életünket. Ez a keresés, tapogatózás átterjedt 
a nevelés kérdésével foglalkozókra is és kiváltott belőlük különféle 
jelszóval elinduló új iskolatípusokat, melyek ha részletekben el is 
térnek egymástól, de céljaikban találkoznak. Mindegyik típus a 
cselekvő oktatást, a gyermek aktív munkáját kívánja a múlt pasz- 
szivitása helyett. Az új nevelési módszer ügyességet, rátermettséget, 
biztos szaktudást kíván a tanártól. Sokkal több munkát, mint a 
gyermektől. A cselekvés, a mozgás, a gyermek életeleme, rengeteg 
benne a tevékenységi készség, ennek a készségnek a felhasználása 
munkakedvét növeli.

Az iskola minden újítással szemben jogosan óvatos és tartóz
kodó, ezért az új iskolafajok általánossá akkor lesznek, ha a gyakor
lat, a tapasztalat bebizonyította értéküket.

A cselekvő oktatásban a szellemi- és kézimunkának — az érzék
szervek foglalkoztatásának — sok módja, tág tere kínálkozik.
A közös munka gondolata nem új a pedagógiai irodalomban, Rous
seau—Fröbel elgondolásától a legújabbakig számtalan módozatot 
ismerünk. A jelen iskolareformátorok is a közös munkát hangoz
tatják, csak szélsőséges alakjában. Az egyik típus valósággal köz
ponttá teszi a közös munkát, tananyagot, tanítási módot irányító 
tényezővé teszi a gyermek tevékenységét. Montessori a motorikus 
elemeknek ad nagy szerepet a fogalomalkotásban. Mit használt fel 
eddig is, vagy mit használhat a földrajz tanára a közös munka érde
kében, arról szeretnék vázlatosan írni.

Mióta a földrajzi tudományokba is belevitték az evolúció gon
dolatát és az iskolai földrajztanítás geológiai alapon történik, azóta 
jelentősebb helyet kapott a földrajz az iskolai tantárgyak sorában. 
Módszere oknyomozó lett, nem tényeket, adatokat felsoroló eljárás, 
hanem gondolkoztató, a fogalomalkotásban logikai munkát teljesítő 
értelemnevelő tantárgy lett.

Mióta kibővült a szállóigévé l e t t : „Nyelvében él a nemzet“ , 
,,az irodalmában“, „történelmében“ és „földjében“ fogalmakkal, —
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azóta a nemzeti tárgyak mellé sorakozott a földrajz is. Soha jobban 
nem éreztük a földhöz, a hazához kötöttségünket, mint most, meg
csonkításunkban és abból eredő gazdasági és társadalmi válságunk
ban. Az élet színterével foglalkozó földrajz nemzetnevelő értékét 
nem nélkülözhetjük a honpolgári nevelés munkájában.

A földrajz anyaga, módszere óriás változáson ment át. A vál
ságokat jellemző átértékelés a földrajz javára történt. A földrajz ma 
már nem lélekölő, unalmas tantárgy, melyet kedvetlenül tanult a 
gyermek s éppen ezért kevés örömét lelte benne a tanár is. Már az 
alsófokon nem tényeket, hanem okokat, okok láncolatát kereső 
tantárgy, melyben szemléletes módon tárul a gyermek elé a természet 
és az ember kölcsönhatása. Legkönnyebben a közvetlen környezete 
alakul ki előtte, ez a legközvetlenebb élmény, tudásának, érzelmei
nek (erkölcsi, esztétikai) forrása. Erre épül fel a térben, időben 
távollevő táj, mely hasonlítással, következtetéssel, elképzeléssel — 
mint szellemi munkával •— és kezének rajzoló, mintázó, alakító 
készségével válik érzékelhetővé, érthetővé. így végez oknyomozó, 
rendszerező munkát, melyhez felhasználja a földrajztanítás állandó 
és fontos eszközén — a térképen — kívül a célnak megfelelő technikai 
megoldásokat is.

A kezemunkájával szerzett ismeret tartós marad, személyes
tapasztalat, élmény alakjában, mozgási képzetek társítása segít
ségével mindig felújulhat. Keze ügyesedik, szeme a lényegest látja. 
Mivel a szemléletet rögtön követi a mozgás, ezért lesz a kéz a gon
dolkozás kifejező eszköze. Mivel ízlése is alakul, térérzéke fejlődik, 
a szín, a vonal szépsége felébred benne, fantáziáját foglalkoztatja, 
ezért az esztétikai nevelést is szolgálja.

Minden órán szükség van a táblai rajzra, mely közös munka, 
mivel a növendék is rajzol a tanárral együtt. (Vázlatos, világos, egy
szerű grafikus kifejezés.)

Ha a három kiterjedésű térbeli dolgokat kell szemléltetnünk, 
akkor legjobb a mintázó munka plasztilinból, még inkább megfelel 
a homokasztalon agyaggal vegyes vizes homokból. Tág tere van itt 
a tanárnak, tanítványnak. A földrajzi alapfogalmak legtöbbjét min
tázhatja, róluk taníthatja a térkép jeleit. Különösen az elvont fogal
makat, mint a relatív-abszolút magasság, szintvonal (hajlítható 
dróttal), térszínalakulás, erózió, terraszképződés stb. minden órán 
előforduló fogalmak megjelenhetnek látható alakjukban a homok
asztalon. (A homokasztal-munkánál azonban sokszor igen nagy 
nehézséget okoz a földrajzszertár hiánya m iatt az előkészítés, az 
asztal elhelyezése.)

Időben egymást követő, felváltó jelenségek bemutatására a 
kísérletezés kínálkozik. Az alföldi kútfúrások, Erdélyi-medence tár
gyalásánál a vizet át nem bocsájtó agyag és a laza homok rétegein 
átcsurgatott víz munkáját szemléltethetjük.

Öntevékenységre nevel a megfigyeltetés. Ez még inkább munkára 
sarkalló alkalom, mert a maga körében figyelhet. Időjárási feljegy



zések, belőlük készített összegezések rajzban, grafikonban ; vagy a 
nép életére, gazdasági munkájára vonatkozó megfigyelések, beszá
molások, mind földrajzi gondolkozásra nevelik a gyermeket.

A gyermekben lévő gyűjtési kedvet megfelelő módon irányítsuk 
és használjuk fel céljainkra. Szemléltetésre alkalmas képeket, levelező 
lapokat, földrajzi viszonyokat kifejező bélyegeket, kőzetet stb. 
gonddal és szeretettel gyűjti és megbecsüli a növendék. A gyűjtési 
kedvet, ügyességet felhasználhatjuk a sokat hangoztatott iskolai 
múzeum berendezéséhez is. Ideszámítom a földrajzi eseményeket 
tartalmazó feljegyzéseket is. Örömmel hallgatja a rádió jelentéseit 
az időjárásról, még a vízállásról is, a Föld térszínváltozását okozó 
katasztrofális eseményeket pontosan feljegyzi, úgyszintén a világ
forgalom, kutatások eredményeit.

Még a vetítés munkájában is felhasználhatjuk a gyermek önmun
kásságát, ha megengedjük neki, hogy az összegyűjtött, tárgyhoz 
tartozó képeket, esetleg saját felvételeit vetítheti néhány kísérő szó 
mellett. Magasabb fokon (már a III. osztályban) útleírásokat adha
tunk házi olvasmányként, melyről beszámol a képek vetítése közben.

A kirándulási szintén a földrajzi ismeret bővítésének, mélyíté
sének céljaira fordíthatja a tanár. Alkalom egyúttal a térérzék, tér
becslés nevelésére. A természet közel kerül, ösztönös természet
szeretete tudatossá lesz. A kirándulás mindig a közösség, az összetar- 
tozandóság érzéseinek ápolója, még inkább, ha felváltva egy-egv 
növendékre bízzuk a kirándulás egy részének a vezetését. (Vállal
kozó kedvét fokozza, felelősségérzetet nevel benne.) így gyakorolhat
juk a topográfiái tájékozódást térben, a valóságban és a vezetés 
céljából a kezébe adott térképen.

A cselekvési ösztönnek céltudatos felhasználása a gondos, lelki- 
ismeretes munkára neveli a gyermeket. Az iskola az életnek nevel 
dolgos, becsületes embereket s a mai gazdasági élet sokkal több 
kézi emberi munkát kíván, ezért a tervszerű iskolai nevelés 
előkészíti erre a reábízott, majdan a nemzet boldogulásáért dolgozó 
gyermeki lelket.

.Jeszenszky Ilona.
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Szülőföldem szép határa . . .
Ezt a föliratot egy középnagyságú, üvegablakos szertári szekrény 

viseli iskolánk elsőemeleti folyosóján. A szekrényben hosszabb-rövi- 
debb időközönként változó kiállítás mutatja be Debrecennek és köz
vetlen környékének talaját, vadonélő, vagy az ember gondozásában 
tenyésző növényeit és állatait s jelentőségüket az ember háztartásá
ban. A kiállítást kiegészíti a phenológiai naptár, amely minden hó
napban beszámol a madarak érkezéséről vagy elvonulásáról, lepkék
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megjelenéséről, fák rügyezéséről, virágok festéséről, gyümölcsök éré
séről, lombhullásról. A szövegrészt az illető hónap jellemző növényei 
és állatai díszítik s a naptárlap így kerül csinos keretben a szekrény 
melletti falra.

Az efféle kiállítás eszméje nem új s nem tőlem származik, de 
kivitelben még sehol sem láttam, pedig a természetrajz tanításában 
rendkívüli szerepet kellene játszania. Szerepének fontossága akkor 
válik szembetűnővé, ha meggondoljuk, hogy a középiskolák felsőbb 
osztályaiban, ahol összefüggő képet kellene adnunk a természetről, 
mindössze heti 3, illetve a leányiskolákban heti 2 óra ju t a természet
rajznak. Mily óriási ezzel szemben a fenti kép kialakításához szüksé
ges anyag, amely nem kevesebb joggal kér helyet a művelt ember 
szellemi kincsestárában, mint a Halotti beszéd, az Ars poetica, vagy a 
campo-formioi béke dátuma. A lehetetlen feladat megoldása nem kép
zelhető másként, mint ahogy a leánygimnáziumi tantervhez kiadott 
Utasítások előírják : „csak típusokkal foglalkozzunk, mellőzzük a 
fajok felsorolását.“ Ami más szóval azt jelenti, hogy a középiskolai 
tanulmányok során mintegy 35 növény- és legfeljebb kétszerannyi 
állatfaj kerül tárgyalásra és bemutatásra, hogy a tárgynak csak 
biológiai részét említsük. Ennyi az, amit a középiskolából kikerült, 
ú. n. művelt ember az élők világából ösmer, amiről a semminél vala
mivel többet tud, vagy legalább többet hallott. Csoda-e, ha az ilyen 
ember számára a természet nem jelent mást, mint kényelmetlen t i t 
kokat, egy sereg kellemetlen ismeretlen-ismerőst, akiket lát ugyan 
néha-néha, de nevüket sohasem hallotta s életükről annyit sem tud, 
mint a riff-kabilokéról vagy a polinéziai bennszülöttekéről. Nem 
gyönyörködtetik, inkább megzavarják s áttekinthetetlen sokfélesé
gükkel megfosztják nyugodt fölényétől, amellyel oly könnyedén 
szokta a dolgokat rendszerbe szedni s megfelelő helyükre rakni. 
Hiába tanulta meg s tudja máig is kifogástalanul az asszimilációt, 
a mimikrizmust s az emlősnek, mint típusnak szervezetét: a leg
közönségesebb gyom, a legmindennapibb rovar is idegen számára, 
ha nem légy, szúnyog vagy poloska ; ha künn sétál a szabadban, nem 
tudja, nem érzi, hogy ezer és ezer titokzatos szál kapcsolja egy nagy- 
nagy közösségbe fűvel, fával, madárral, bogárral ; madárdalból, 
méhe-zümmögésből, lombsusogásból nem csendül felé a „sorsosének“ :

„ itt élned, halnod kell !“
Ám minderről mitsem te h e t; ő típusokat tanult a középiskolában, 

az őt környező életvilágról alig hallott többet, m int Afrika vagy 
Ausztrália természeti viszonyairól; hiszen a típusok nem mind lel
hetők fel hazájában, még kevésbbé közvetlen környezetében, szülő
földjén.

Hogy ez mit jelent nemzeti szempontból, arra még nem eszmél
tünk rá. Nem vettük észre, hogy a szülőföldhöz való ragaszkodásnak 
érzelmi tekintetben ép olyan erős támasza lehet egy vén fa az erdőn, 
egy gimnázistakori bogárgyűjtemény, mint Petőfi versei vagy a
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magyar történelem nagyjainak példája. E ragaszkodás értelmi meg
alapozásához és tudatossá tételéhez pedig elengedhetetlenül szüksé
ges a hazai rög ismerete. Ahhoz, hogy személyszerinti felelősséget 
érezzünk a hazai földet érhető mindennemű változással szemben, 
nem elegendő az a kép, amely az irodalom, a történelem és a földrajz, 
e három ,,nemzeti“ tantárgy szemüvegén át alakult ki bennünk a 
hazáról. Ékesszólóan bizonyítja ezt a kis-balatoni kócsagtelep és a 
Badacsony megmentéséért vívott meddő, vagy kétes sikerű s hosszan 
elhúzódó harc ; úgynevezett művelt közönségünk a legcsekélyebb 
jellel sem árulta el, hogy ez a küzdelem az övé is; egyetlen fölszissze- 
néssel sem sietett társadalmi úton a hazai föld páratlan természeti 
kincseinek megmentéséért harcolók segítségére.

Ezen a szomorú állapoton tantervi módosítás aligha fog egy
hamar segíteni. Annál kevésbbé, mert a természetrajz-tanárok még 
mindig nem tudták tárgyuk védelmére a természettudományi didak
tikai társaságot vagy — egy már meglevő társaság keretein belül - 
az ilyen célú szakosztályt megalakítani. Mai viszonyaink között 
orvosszerül a kirándulások, az iskolakert s a vivariumok kínálkoznak. 
Ezeknek a jelentőségét a modern természetrajz-tanításban egy régebbi 
cikkemben már kifejtettem ;l itt csak arra akarok rámutatni, hogy a 
vivariumok maguk is inkább a típustanítás eszközei, a kirándulás 
és az iskolakert pedig ott valósíthatók meg a legnehezebben, ahol a 
legnagyobb szükség volna rájuk : a városi iskolákban. Ezzel szem
ben a szülőföldismertető kiállítás aránylag könnyen összeállítható, 
mert nincs szüksége anyagi eszközökre s a növendékek segítségét 
sem kell nagyobb mértékben igénybe vennie. Nem szükséges hozzá 
más, csak a tanár odaadó fáradozása. Miután élő anyag nem mindig 
kerül, kitűnően felhasználható arra, hogy a szertárban rejtőző tan
szerek újra és újra, más-más megvilágításban kerüljenek a növendé
kek elé. Az órán bemutatott és megbeszélt típusok mellett itt vonul
tathatjuk fel a szülőföld flórájának és faunájának jellemző alakjait, 
minden kiállítással egy-egy kirándulást pótolva. A rendezés, anyag
gyűjtés munkájában a növendékek is segítenek : ők rajzolják a pheno- 
lógiai naptár lapjait, beszolgáltatják a sétáik, kirándulásaik alkalmá
val, vagy otthon, a lakásban, kertben talált érdekes állatokat, növé
nyeket, talajmintákat. Időjártával a felsőbb osztályosok közül egyik
másik a feliratok, magyarázatok szövegezésébe, gépelésébe is bevon
ható. Minden kiállítás alkalmával névszerint felemlítjük azokat, akik
nek a munkában részük volt.

Kiállításaink során gonddal készítettem el a magyarázó felirato
kat s a kiállítást bekonferáló, összefoglaló cikkecskéket. Igyekeztem 
arra, hogy hangulatot vigyek a természetnek e szekrénybe szorított 
darabkájába, hogy ezúton is a növendékek szívéhez férkőzzem. 
A természet művészi szépségeire minden alkalommal felhívtam a 
figyelmet, gyakran művészi képek és fényképek kiállításával is.

1 A természetrajzi szertárak alkonya. Országos Középiskolai Tanár
egyesületi Közlöny.



C6 P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E

A művészi fényképezést, mint nem megvetendő kereseti lehetőséget 
külön is hangsúlyoztam.

Az anyag összeállításában egyelőre alkalomszerűen jártam ugyan 
el, de így is mindenik kiállításnak megvolt a vezérlő gondolata. Első 
kiállításunkat 1931 január 28-án nyitottuk meg „Téli vendégeink“ 
címmel. Kiállításra került a meggyvágó, a csíz, a süvöltő, a kereszt
csőrű, a fenyőrigó, a csonttollú madár, nagy őrgébics, nagy lilik, 
nagy bukó, kis bukó, gatyásölyv. Külön üvegfedelü dobozban a házi 
cincér és álcája, a nagy farontó pille és hernyója, „Váratlan látogatók 
a szobában“ címmel. Azonkívül egy, szú-félék által összerágott gyalú- 
pad-darab s a fakín sárgabogyós ága. Egy hét múlva, január 29-én 
követte ezt a második kiállítás : „Akiket koldussá te tt a tél“ címmel. 
Ebben az itthonmaradt madarakat mutattam be : a széncinkét, kék
cinkét, csuszkát, az őszapót, az ökörszemet, a búbos pacsirtát s a 
varjakat. Különlegesség gyanánt egy, a közelben lőtt veréb-albinót. 
A növényvilágot a fagyöngy s a tűzifáról leszedett zúzmók képvisel
ték. Harmadik kiállításunk február végére és március elejére esett. 
Címe volt „A tavasz ébredése“ . Most különösen a rovarvilág szerepelt 
nagy számmal, meg a fák rügyező ágai. Ezek közül a nyárfa, meggyfa, 
aranyfűz, diófa, mogyoró, rekettyefűz, csöregefűz, bodza, kökény
bokor, galagonyabokor ága került be a szekrénybe, a következő fel
irattal és szöveggel:

Rügyeznek a iák.
Nem mindegyik siet az ébredéssel. Legkorábban a mogyoró bontja ki 

barkáit, ilyenkor már hull sárga virágpora. A fűzfa sem igen marad el mögötte. 
Már ledobta rügytakaróját, de levelei és barkái még pelyhes bundába burkolóz
nak. A többi fa még javarészt alszik. Értékes munkát végez, aki évről-évre 
följegyzi a fák virágzását s az akkori időjárást.

A rovarok közül a csonkaszárnyú bodobács (elevenen), a tavaszi 
ganajbogár, úti futóka volt kiállítva a szabadban ébredező rovarok 
sorából, míg a lakás rovarvilágát a ruhamoly, a kék dongó, a bence- 
poloska (elevenen), a szalonnabogár és a múzeumbogár képviselték. 
A madárvilágból a seregély, a bíbic, a barázdabillegető és az erdei 
pinty szerepeltek. Kirándulásunk érdekes emléke gyanánt a szil nagy- 
táskástetvének a szilfa ágán képződött gubacsait tettem  ki.

Március hó 12—21-ig ta rto tt negyedik kiállításunk „Fészek
rakás“ címmel. Miután madárfészket mindössze hármat tudtam 
különböző iskolák szertáraiból kölcsönözni, a nádi rigó, erdei pinty, 
házi rozsdafarkú és fészkeik mellett, külön üvegdobozokban a tavasz 
•első lepkéit is kiállítottam : a nagy róka-, kis róka-, nappali páva
szem-, admirális-, auróra-, bogáncs-, gyászpillangókat, polyxena- és 
fehér C-pillét, az Araschnia prorsa és Levanát s a citrompillét. Növény
díszül néhány virágos kökényág és tölgybarka szolgált s miután hely 
még így is bőven maradt, kiállítottam néhány gyönyörű fényképes
könyvet a szertár gyűjteményéből, amelyeket a vetítőgéppel még
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nem volt alkalmam bemutatni s amelyek csupa tavaszi növényt, 
tavaszias erdőt ábrázoltak.

Kiszabott terem nem engedi meg, hogy valamennyi kiállításunk
kal részletesen foglalkozzam. Csak a címüket említem meg, a legtöbb
ször ez is elég útbaigazítást ad tartalm ukat illetőleg. Az ötödik, már
cius 23—28-ig „Jön a daru, meg a gólya“ címet viselte ; a hatodik, 
április 19-május 1-ig „A népköltészet madarai“ címmel nyílt meg. 
A hetedik, a múlt tanévben az utolsó, május 10—19 volt nyitva s a 
címe ez volt : „Búcsúzik a kiállítás“ . libben volt a legtöbb élő anyag : 
ibolyatő, levelein gubacsokkal; galagonyalepke hernyói, amelyek a 
kiállítás alatt bábozódtak be s egyikből légy-álcák kerültek elő és a 
holt hernyó mellett maguk is bebábozódtak. Az ibolyás terráriumbán 
házatlan és kerti csiga mászkált, egy kis akváriumban pedig eleven
szülő csiga, mocsári- és tányércsiga úszkált. Növények közül az 
ibolya mellett leveles tölgyfaág, virágzó galagonya és virágzó kónya- 
sárma (Ornithogallum Boucheanum) szerepelt.

Az idei tanév első kiállítását szeptember 28-ára állítottam 
össze. Címe volt: „Légy üdvöz, gyümölcshozó ősz!“ Bevezető 
cikkecskéje így hangzott:

„Erdőn-mezőn haldoklik a természet; piros tüzek lobognak a lombok 
között, vérszínnel gyászol sok fa levele, sápadt arany hulldogál az erdő mélyén 
juharról, vadkörtefáról; de a kopaszodó ágakon, a búcsúzó, ezer sebből 
vérző levelek között ott lapul a jövő ígérete, a termés. Mit mutathatna be a 
kiállítás most, mikor újra megnyitja szerény kis szekrényét, mint a hulló lom
bok birodalmának színpompás élet-igéreteit, az ősz gyümölcsöskertjének egy 
parányi választékát.“

„Hervad már ligetünk“ volt a címe idei második kiállításunknak, 
október 9-től 17-ig, amelyben az őszi lombok vitték a főszerepet. 
Október 24-től 31-ig „Szól a puska“ címmel harmadik kiállításunk a 
vadászatilag fontos állatokat m utatta be, mellettük a kert még nyíló 
virágaiból egy-két csokorra valót, egy eleven leveli békát és egy eleven 
szongáriai cselőpókot.

Tíz kiállításról számoltam be a fentiekben, mutatóba, hogy a 
legszerényebb eszközökkel is mennyi mindent lehet a növendékek 
elé vinni, amire az órák keretében nincs és nem lehet alkalom. Nagy 
hátrány az, hogy a tanév beosztása következtében élő anyag beszer
zése rendkívül bajos, inkább csak néhány őszi és tavaszi hét folyamán 
lehetséges. Annál nagyobb szerephez jutnak a szertár kincsei s egyik
másik kiállításunkhoz négy-öt iskola is hozzájárult kikölcsönzött 
darabokkal.

Minden kiállított tárgy magyarázó szöveggel volt ellátva. Ezeket, 
amennyiben állattani vonatkozásúak voltak, részben Lovassy 
Magyarország gerinces állatai című munkájából, részben az új magyar 
Brehmből vettem ; míg a növénytaniakhoz Hoffmann—Wagner, 
Jávorka, Bapaics munkáit használtam. A szövegek legépelése és a 
kiállítás elrendezése a legterhesebb része ennek a nem méltányolt 
önkéntes tanári munkának. A dolog természetében rejlik, hogy a
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kiállítások mindig alkalomszerűek s azoknak is kell lenniük ; de egy
két évi előkészítés után megpróbálhatjuk a szülőföld életközösségei
nek bemutatását is, ami megint új szempontból világítana rá a más 
kapcsolatban már megismert alakokra. A nyolcesztendős közép
iskolai tanfolyam alatt ilyenformán ez a kiállítás-sorozat bőséges al
kalmat nyújthat minden növendékünknek a szülőföld teljes és ben
sőséges, élményszerű megismerésére. Kivált, ha kiséri egy hasonló 
szekrényben elhelyezett földrajzi kiállítás s egy, a phenológiai naptár 
módjára készült történeti naptár, amely a szülőföld nevezetes esemé
nyeire hívja fel hónapról-hónapra a figyelmet; az országos jelentő- 
ségűeket talán egy-egy rájuk vonatkozó műalkotás másolatának köz- 
szemléretételével a műtörténet számára is gyümölcsözővé tévén. Ez 
volna az igazi szülőföldismertetés : minden lehető kapcsolat kihasz
nálásával, a különböző tárgyak és tanerők munkájának tervszerű 
egybefogásával; olyan gyönyörűséges munka, amely elégedett, 
anyagilag és erkölcsileg egyaránt kellőképpen értékelt tanárkarral 
nem is volna megvalósíthatatlan !

(Debrecen.) Szondy György.

A szemlélet az alapja minden ismeretnek, azért ez az alapfeltétele 
minden tanításnak. Semmi más úton nem juthatunk helyes ismeret
hez, mint csak szemléleti úton. Tapasztalatból tudjuk, hogy a leg
egyszerűbb dolgokról sem tudnak tanulóink, de még a felnőttek sem 
helyes fogalmakat alkotni mielőtt azt a valóságban nem látták, ha 
még annyit is hallottak róla.

A szemléltetést sokféleképpen alkalmazzák, ezért gyakran meg
történik, hogy a hasznos mellett lényegtelent is nyújtanak, mivel a 
T. (T. =  tanító, tanár) azt hiszi, hogy a többirányi szemléltetés, a 
sok szemléltetési mód csak jobban előmozdítja a szemléltetést, pedig 
ez az eljárás •— a legtöbbször —• csak káros a tanulókra. Sokan 
vannak, akik a földrajztanítás eredményét kizárólag a szemléltető 
eszközöktől és a tankönyvtől várják. Gyakorta megtörténik, hogy 
ügyes T.-nak hívják azt, aki ötletszerűen szemléltetve pl. a Boden- 
tavat csizmahúzó deszkához, az Appennini-félszigetet csizmához, a 
Marmora-tengert egérhez, stb.-hez hasonlítják. Az ilyen, látszólag 
érdekes tanításnak fogyatékossága éppen a külsőségben rejlik, mely 
lehet ugyan hangulatkeltő és tréfás, de semmi esetre sem komoly, 
tudatos tanítás. A szemléltetés ilyen túlhajtása káros következ
ményekkel is járhat, mert a sok szemléltetés bizonyos fokon elveszti 
érdekességét, szórakozottá teszi a tanulót, figyelmét szétforgácsolja, 
sőt akárhányszor az iskolai fegyelmet is meglazítja. Mindezzel nem 
azt akarjuk mondani, hogy a szemléltetés fölösleges a földrajztanítás^

A  földrajztanítás és segédeszközei.
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ban ; Isten ments, hanem csak azt óhajtjuk megjegyezni, hogy a 
gyakorlatlan T. kezében a legtökéletesebb szemléltető eszközök, sőt 
a legjobban megírt, összeállított tankönyvek sem vezetnek biztosan 
és eredményesen célhoz.

A földrajzban felhasználható szemléltető tárgyak között az 
első helyet a térkép foglalja el. A legeszményibb tanítás az volna, ha 
a földrajzot térkép és tankönyv nélkül a valóságból lehetne tanítani. 
Ezt az eszményi célt azonban nehezen sikerül megvalósítani. A sok 
vidéket, külföldet is járt T. a közvetlen valóságból szerzett földrajzi 
tapasztalatairól csak úgy tud magának teljes képet alkotni, ha 
azokat a térképen is megfigyeli. A térképnek tehát az a feladata, 
hogy a földrajzi jelenségeket könnyen áttekinthető módon, a valóság
nak megfelelően állítsa a szemlélő elé. Aki a közvetlen valóságból 
szerzett földrajzi ismereteket a térképen összefoglalni, vagy a tér
képről földrajzi szemléleteket szerezni akar, annak előbb meg kell 
tanulni a térképről való olvasást. A térképolvasásba olyan módon 
vezessük be a tanulókat, hogy a jelekről a képre, a képről pedig a 
valóságra tudjunk következtetni.

Térképeink közül nevezetesebbek a fali térképek és a kézi atlaszok 
(térképek). A valóságból a térképre való fokozatos átmenet a követ
kező : Eleinte csak felszínalakulatokat, majd a vizek életét, mun
káját szemléltetjük künt a szabadban. Miután ezeket képeken is 
személtettük, következik a cél, a kisebbített mértékek, végül az 
alaprajzok ismeretébe való bevezetés, ú. m. a tanterem alaprajza, 
az iskola helyszínrajza, az iskolát körülvevő házak, utcák, az iskola 
környéke stb., amint azt a honismertetés alapelvei előírják.

Az iskolai térképeket egy szerzőtől vásároljuk, mivel a különféle 
kidolgozású és rendszerű térképek zavarólag hatnak a térképolvasás 
gyakorlása közben. Az újabb térkép mellett mindig ott legyen az 
előbbi évben ismertetett térkép, mely — mint az előismeretek ki
fejezője — átmenetül szolgál az újabb térképen való tájékozásban 
és olvasásban. A sétákon és kirándulásokon szerzett földrajzi isme
reteket a térkép figyelmes szemléltetésével rögzítjük meg a tanulók 
emlékezetében. Térkép nélkül egy lépést sem tehetünk a földrajz
ban. Amikor már megvannak a kellő alapismeretek, hacsak lehet
séges, a topográfiái térképek mellett geológiai, klimatológiai, sőt 
más térképeket is használhatunk, mert így a módszeres, többoldalú 
szemléltetéssel elérhetjük azt, hogy növendékeink a térképről olvasni 
és következtetni is tudnak.

Szoktassuk rá a tanulókat, hogy ne csak a világtájak, hanem 
a fokhálózat szerint is tudjanak tájékozódni a térképen. Evégből 
többször kerestessük fel az egyes helyeket a nekik megfelelő széles
ségi és hosszúsági fokok megnevezésével. Téves felfogás az, hogy a 
fokhálózatról csak a magasabb osztályokban beszélhetünk. Szó lehet 
a fokhálózatról, illetve a szélességi és hosszúsági körökről, azután 
a Föld tengelyéről, a sarkokról már a földrajztanítás kezdetén, tehát 
a legalsóbb osztályokban is, föltéve, hogy a tanulók a földgömböt
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(globus) már látták és vannak olyan, a valóságból szerzett tapaszta
lataik, melyeknek alapján a Föld gömbölyűségét, a tengelyt, a hosz- 
szúsági és szélességi körök jelentőségét megmagyarázhatjuk. Ilyen 
tapasztalatok : a nappalok és az éjjelek váltakozása, az évszakok, 
időjárás és még több más természeti jelenség.

Az iskolai falitérkép a tömegtanításra való. Tudnunk kell, hogy 
a földrajztanításban miként alkalmazzuk a falitérképet és a kézi 
atlaszt. Ebben a tekintetben két elismert, kiváló módszeres német 
pedagógus : F. Lampe és P. Wagner azt ajánlják, hogy a tanítás 
tárgyainak megbeszélése alkalmával mindig az atlaszt használjuk előbb 
és csak a magyarázat, a kézi atlaszon való biztos tájékozódás után térjünk 
át a fali térképre. A fali térkép összefoglalása a kézi atlaszból tanult 
ismereteknek. Mikor a fali térképen gyakorlunk a tanulókkal, akkor 
az atlaszt csukassuk be, a folytonos ide-oda való tekintgetés fárasztó 
és zavarja a figyelmet.

A földrajztanítást az atlaszok és a fali térkép segítségével a 
következő módon végezzük : A T. mutat, a tanulók felelnek, vagy a 
T. kérdez és a tanulók mutatnak, majd felelnek is. Általános kérdé
seket is intézhetünk a tanulókhoz. Ilyen esetben valamelyik tanuló 
a kérdésre felel, egy másik pedig a fali térképen m utat. Általában 
úgy tanítsuk a földrajzot, hogy ismertetés, tárgyalás közben az 
atlaszt és a térképet mindig felváltva használjuk. Lampe szerint 
nem jó, ha a tanulók állandóan maguk előtt látják kifüggesztve a 
fali térképet. Mert ha nem is számítjuk azt, hogy a térkép színei 
hamarosan kifakulnak, idővel lejebb száll a tanulók érdeklődése is, 
amit csak úgy akadályozhatunk meg, hogy csak a földrajzórákon 
tesszük ki a térképet.

Ne gondoljuk azonban, hogy a fali térképnek nincsenek hát
rányai. Már azt is kifogásolhatjuk, hogy a területviszonyok és felszín- 
képek vázlatosan vannak feltüntetve rajta. A tömeges szemléltetésnél 
pedig az a hátránya, hogy nem minden helyről láthatják egyformán 
a tanulók. A középen ülők jobban és többet látnak, mint a távolabb 
és oldalt ülők. Ezzel szemben a kézi térkép (atlasz) sokkal használ
hatóbb. Az atlaszok térképei a lehetőségig jól m utatják a Föld képét, 
azután a tanulók ezeket mindig maguk előtt láthatják, azért jól 
vezetett tanítás mellett az atlaszból szerzett földrajzi ismeretek 
világosabbak és tartósabbak, mint a csak fali térképről közlőitek.

A térképolvasás első alapvető tanítását csakis a szülőföldön és 
környékén végezhetjük. Itt nyílik a legtöbb alkalom a közvetlen 
szemléletre, megfigyelésre. Itt ismerjék meg lehetőleg a térképjeleket 
a tanulók, emiatt van benne minden atlaszban idealizálva a község 
térképe.

A térképolvasás tanításának nagy jelentősége arra indította a 
pedagógusokat, hogy annak módját lehetőleg érzékelhetőbbé tegyék. 
Erre a célra készültek a domborművek vagy reliefek. A dombormű 
felülmúlja a képről való szemléltetést, mert a térbeli kiterjedést 
mindhárom irányban megfigyelhetjük rajta. Ha a domborműveken
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különféle átmetszeteket készítünk, sok olyan térképolvasási elő
ismeret birtokába juttathatjuk tanítványainkat, amelyeket egyéb
ként képekről csak nehezen tudnánk megmagyarázni nekik, pl. a 
rétegvonalakat. P. Wagner azt mondja, hogy a térképolvasás elemei
nek tanítására legalkalmasabb maga a természet, de mivel minden 
lakóhely nem alkalmas minden földrajzi jelenség szemléltetésére, 
ezért mesterséges szemléltetéshez kell fordulnunk és pedig lehetőleg 
olyanhoz, mely a földrajzi jelentőségű felszínjelenségeket a valóság
nak megfelelően szemlélteti. Erre a célra alkalmasabb kezdetben a 
dombormű, mint a térkép. Wagner szerkesztett erre a célra dombor
műveket, amelyek könnyen megfigyelhető módon szemléltetik a 
magassági viszonyokat. A domborművek a természetnek megfelelően 
vannak színezve. A hegyoldalak között vannak olyanok, melyek 
függélyes és vízszintes metszetben is szétszedhetők. A legérdekesebb 
a szemléltető tárgyak között a fehér drótfonálból készült hegyváz, 
mely fekete papiroslapra téve, a megfelelő hegyalakulat alaprajzi 
képét is megmutatja, amiből aztán a csíkozás különböző voltát jól 
megmagyarázhatjuk. Nálunk Bezdek József dr. Farkas Sándorral 
szerkesztett képsorozatot az alapfogalmak szemléltetésére (Lampel 
kiadás). Néhai Molnár Vince újpesti polg. iskolai tanár hazánk külön
böző részeit (Gellérthegy, Magas-Tátra, Erdély stb.) dolgozta fel 
domborművekben, hogy rajtok szemléltethessük az alapfogalmakat 
és m indjárt megrögzíthessük ismereteinket a katonai térképeken. 
Legutóbb Erődi Kálmán dr. több munkatárssal (Kókai L. kiadása) 
az alapfogalmak bemutatására eszményi tájképeket feltüntető dom
borműveket szerkesztett.

A domborművek mellett jó szolgálatot tesz a térképolvasásban 
és a földrajztanításban a vázolás. Ehhez a módszerhez szükséges azon
ban, hogy a T. a térképolvasás elemeit néhány vonásban rajzzal is 
ki tudja fejezni. A vázolást ne csupán a földrajzi képek rajzolására 
terjesszük ki, hanem a térképiekre is. De a térképvázolás csak abban 
az esetben lesz előnyös a földrajztanításban, ha a tanuló a rajzolás
ban előforduló jelekből, azoknak valóságos tárgyi képeire és jelentő
ségére is tud következtetni. A vázolás történhetik olyan módon, 
hogy csak a T. rajzol, de rajzolhat a T. a tanulókkal együtt is.

A térképvázolás szolgálatában állanak a különféle földrajzi 
rajzfüzetek. De ezek azért nem felelnek meg tulajdonképpeni céljok- 
nak, mivel a vázolandó térképnek egyes részei a rajzfüzetben már 
fel vannak dolgozva. Csakis azok a térképvázlatok mélyítik földrajzi 
ismereteinket, melyek a tanítás folyamán készülő térképvázlatokat 
teljesen feldolgozzák. Túlságosan sokat követelni a rajzok részletes 
feldolgozásában nem ajánlatos, mert bár a földrajzi szó magában foglalja 
a rajzol, mégis a rajz a földrajztanításban nem lehet cél, hanem csak 
eszköz, mellyel bizonyos felszínképeket, térbeli kiterjedéseket és helyi 
ismereteket igyekszünk, mintegy foglalkoztatva, a tanulók emléke
zetében megrögzíteni.

Ide hívjuk segítségül a munkaiskolát, felhasználjuk annak sokféle
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módszerét, eszközeit: homokasztal, agyag, plasztilin, gömböstűk 
(különböző színűek) fonalakkal a szintvonalak ábrázolására stb., stb. 
Mindezeknek megvalósítása jórészt az anyagiaktól függ, azután az 
iskola viszonyaitól (bejárhatnak-e a tanulók délután is ; van-e rajz
készsége, kézügyessége a T.-nak, stb. ?). A külföldi, főleg a német 
irodalom ebben a tekintetben igen sok módszeres munkával szolgál.

A földrajzi előismeretek közlésében, általában a földrajztanítás
ban fontos szerepük van a képeknek is. A német képes atlaszok között 
legjobbak átlag a Boroszlóban kiadott Hirt-féle atlaszok, azután 
Westermann kiadványai Braunschweigban. Nagy sikerrel használ
hatjuk a képes levelezőlapokat is. A közös szemléltetésre legalkal
masabbak — ezek szerint —- a földrajzi szemléltető faliképek. A didak
tikusok a képek (falikép, képeslap, fénykép, film, stb.) módszeres 
felhasználásától a földrajztanítás teljes átalakulását remélik. A képek 
ugyanis nemcsak a térképet világítják meg a természetnek meg
felelően, hanem, ismervén a képről való olvasás módját, ezen az 
alapon a tankönyv elméleti leírása is szűkebb térre szorítható.

Lélektani tapasztalatok igazolják, hogy a tanulók a csupán szóval 
közölt ismereteket nehezebben tudják felújítani emlékezetükben, 
mint azokat, amelyekhez képeket is szemléltettünk. A képről való 
tanításnak azonban módszeresnek kell lenni, ami abból áll, hogy 
előbb a kép egyes részeit beszéljük meg, és csak utoljára foglaljuk 
össze mindazt, amit a kép kifejez. Az atlaszokban levő képek (kül
földön még alkalmazzák itt-ott) a topografiailag feltüntetett területek 
élénkítésére valók, de ugyanazt szolgálják a tankönyvbe illesztett 
képek is. Minél több jó, jellemző kép van a tankönyvben, annál 
könnyebb a tanulás. Minthogy a térkép meg a kép egymást kiegé
szítik, a tankönyvekbe kis részlettérképeket, gazdasági térképeket, 
grafikonokat, táj- és gazdasági jellegű képeket tesznek, főleg a néme
tek és az amerikai angolok (Fischer—Beistbeck—Horms—Seydlitz- 
féle tankönyvek).

A képekről való tanítás értékét mindig sokra becsülték. Sok 
képet azonban nem tanácsos egymásután bemutatni, mivel a képek 
gyors eltűnése nem ad elegendő időt a képek főbb vonásainak és a 
hozzáfűződő szóbeli ismertetéseknek az emlékezetben való meg
szilárdítására. Különösen a filmekre áll ez. Pedagógiailag az iskolai 
filmeknek mai rendszere —■ ha a film értékes is — helytelen. Minden 
osztály ugyanazt a filmet nézi, amelynek semmi kapcsolata nincs a 
tanítással. Azután nem módszeres egység a film anyaga, hanem az a fő, 
hogy kiadja a iy 2 órát. Ezért csak az a film jó az iskolába, amely 
kapcsolódik a tanítás anyagához és menetéhez és beilleszthető a taní
tási óra és magyarázat keretébe.

Ha nagyobb tömegű fényképet, diapositivot szemléltetünk fel
nőttek előtt, még azok is alig tudnak valamit megjegyezni. Egyes 
részletek megragadták őket, de az egészről nem tudnak összefüggő 
képet alkotni ők sem. És ha ez így van a felnőtteknél, mennyivel 
valószínűbb a hozzá hasonló eredmény a gyermekeknél. Legjobb
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azért, ha a képcsoport film, stb. tárgyait előbb megbeszéljük a 
tanulókkal és csak azután m utatjuk be nekik a képeket. Mindegyik 
képnél felújítjuk azután pár szóval az előbb közölt ismereteket. 
A hosszabb sorozatból álló szemléltető képeket előzőleg osszuk 
mindig csoportokba megfelelő módszeres egységek szerint.

Minthogy a kép a térképnek, illetőleg a földnek csak igen kis 
részét szemlélteti, azért, ha a térkép valamely részét képekben is 
szemléltetni akarjuk, akkor ahhoz mindig több képet kell beszerez
nünk. A képek lehetőleg színesek legyenek. Ma már kevés helyen 
szemléltetnek szhioptikonnal, sztereoszkóppal, hiszen ezeket csak 
egyenkint nézhetik a tanulók. A vetített képek korszakát éljük. Az álló
képek (diapositivok) mellett o tt van a film, ha kevés is még a peda
gógiailag tudományosan jól értékelt film. A vetített képeket a tanulók 
egyszerre láthatják mind. Ma már az epidiaszkóppal nemcsak diaposití- 
veket vetíthetünk, hanem akármilyen képeslapot, bármelyik könyv
ből kiválasztott képeket, azután ásványokat, állatokat, növénye
ket, stb.

Természetes, csak akkor van szabad kezünk, ha külön előadó
terem áll a földrajztanítás szolgálatára. Csak ennek segélyével lehet 
megoldani a földrajz módszeres pedagógiájára vonatkozó kívánságok 
legnagyobb részét. Már maga az a körülmény is fokozza a tanulók 
érdeklődését, hogy földrajzórára más terembe mennek. Világos, 
hogy a földrajzi előadótermet fel kell szerelni mindazokkal a szem
léltető tárgyakkal, amelyekről eddig megemlékeztünk. Ide kell tenni 
a földgömböt és minden természeti tárgyat, képet, stb., melyekkel 
tanításunkat szemléletessé tehetjük, vagyis erre a célra egész kis 
földrajzi múzeumot állíthatunk össze.

A földrajzi szemléltetések sorába tartoznak a természetrajzi, 
gazdasági, ipari és kereskedelmi érdekességű gyűjtemények : állatok, 
növények, gazdasági termények, iparcikkek, stb., szóval a gazdasági 
földrajzi jellegű gyűjtemény. A földrajzi előadóteremben és a mellette 
levő földrajzi szertárban, múzeumban, gyűjteményben van helye a 
fizikai földrajz tárgyait szemléltető kísérleti eszközöknek is. Nap
rendszerünk főbb tagjainak mozgását, a nappalok és éjjelek válta
kozását, az évszakok keletkezését, a holdfázisokat, a nap- és hold- 
fogyatkozást legjobban a telluriumon, a tellurium-lunáriumon szem
léltethetjük.

A földgömbnek (globus) ugyanaz a szerepe a földrajztanításban, 
mint a térképnek. A földgömb azonban felülmúlja a térképet azáltal, 
hogy a Föld alakja, a földtengely állása, a szárazföldek és tengerek 
eloszlása, elhelyezkedése is egyben, együtt szemlélhető rajta. A föld
gömbnek ez az előnye okozta azt, hogy egyes geográfusok földgömb- 
térképeket terveztek. Kliséé Reclus, a híres francia geográfus volt az 
első, aki földgömb-térkép szerkesztésére vállalkozott, fáradozása 
azonban eredménytelen volt. A földgömböknek ugyanis az a há t
rányuk, hogy csak igen kis alakban, kis méretben lehet őket készíteni, 
ennélfogva a felszínalakulatok föltétlenül hamis képet adnak rajtuk.
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Ha pedig a felszínképek domborzatát csak némileg is arányosan 
akarjuk kifejezni, akkor meg olyan nagy földgömböt kellene tervezni, 
amelyet meg kezelni volna kényelmetlen. Kogutovicz Károly dr. a 
magyar Katonai Földrajzi Intézettel karöltve (Kókai Lajos kiadásá
ban Bpest.) olyan domborművű földgömböket tervezett és szer
kesztett, amelyek már a jelenlegi politikai határokat is feltüntetik. 
Majd elválik, hogy a gyakorlatban beválik-e mint tömeges szem
léltető eszközét, i. ha csak 1—2 padnak mutatjuk, akkor föltétlenül 
használható. De ha az egész osztály elé állítjuk őket, akkor a földgömb- 
térképekre még jobban áll, mint a falitérképekre, hogy az osztálynak 
nem minden padjából, nem minden helyéről szemlélhetők egyformán 
jól, sőt a görbe felület miatt még kevésbbé alkalmasak tömeges 
szemléltetésre, m int a falitérképek.

Akadnak kiváló geográfusok, pl. a német Geistbeck, akinek 
középiskolás földrajzi könyvei ötvennél több kiadást értek, elismert 
tanár, tudós, módszeres pedagógus és iskolafelügyelő volt s azt 
mondotta, hogy mindazt, amit a domborművek, földgömbök és fali
térképek, valamint a többi szemléltető földrajzi kép segítségével 
földrajzi előismeretek címén közlünk, a kirándulások segélyével is 
megadhatjuk. A helyesen vezetett kirándulásokon tudunk annyi 
ismeretet közölni a tanulókkal, hogy azok az ismert természeti alaku
latokból, jelenségekből mindig következtethetnek a kevésbbé ismer
tekre. A kirándulásokat mindig a tantervhez alkalmazkodva ren
dezzük, vagy a lakóhely környékére, vagy az ország távolabb eső, 
de természetileg, földrajzilag érdekes és szép vidékére.

Főleg nagy városokban fontosak ezek a kirándulások, mivel a 
városi gyermek sok dologról egyáltalában nem tud fogalmat alkotni 
magának megfelelő természetismeret, földrajzi meglátás hiányában. 
Salzmann, a kiváló német pedagógus, a munkaiskola legelső mun
kásainak egyike így ír erről a kérdésről : „Nem tudom megérteni, 
miként lehetséges az, hogy a tanulók a földrajzban valamit is el 
tudnak képzelni megfelelő szemlélet, utazás, kirándulás nélkül. 
Ha a gyermek olyan helyen nevelkedett, ahol csak egy domb vagy 
patak volt és lakóhelyétől nem volt messzebb 5—6 kilométernél, 
Berlin, Párizs, London városáról, a Duna, Bajna, Missziszippi folyók
ról stb. csupa hamis képet alkot magának, mivel mindig csak a faluja, 
városa határában lá to tt patak és domb képe lebeg előtte.“ Helyes 
fogalmakat alkotni és ennek alapján jól következtetni csakis a 
kirándulások módszeres kivitelével sikerül.

A tankönyv is csak segédeszköz, hasznát azonban Lampe szerint 
csak akkor veszik a tanulók, ha nem csupán földrajzi fogalmak van
nak fölhalmozva, hanem rövid földrajzi leírásokat is találunk benne 
Nansen, Sven Hédin, Richthofen, nálunk Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő, 
Almássy György stb. műveiből. Már vannak is nálunk ilyen tan
könyvek. Még több az olvasmány a német tankönyvekben (pl. 
Seydlitz-nek az előkészítő osztály részére írt könyve). Az angolok 
m ár nem is tankönyvet, hanem földrajzi olvasókönyvet adnak tanít



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 75

ványaik kezébe. Legjobban áll ez az amerikai Unió-beli tankönyvekre. 
Olvasmányok és kérdések vannak bennük rengeteg kép kíséretében. 
De azért külső kiállítás : papirosanyag, képek, grafikonok, a meg
értést előmozdító mellék- és gazdasági térképek stb. tekintetében 
még mindig a német tankönyvek vezetnek. Egymást érik a szöveg
közti képek, azonfelül még a tankönyv végén külön is mellékelnek 
50—60—100 gyönyörű fényképet. Pár szavas aláírás, magyarázó 
szöveg és többet tanítanak, mintha kép nélkül, 1 2  oldalas leírást 
adnának. Emellett nem ragaszkodnak a megszokott beosztásokhoz : 
fekvés, nagyság, körrajz, hegyrajz, éghajlat, vízrajz stb. A fő bennük 
az emberi élet, az emberi munka.

De nemcsak az a lényeges, hogy a földrajzkönyvben legyenek 
leírások, hanem maga a T. is minél több útleírást, földrajzi érdekes- 
ségű és értékű tudományos munkát olvasson. Nekünk sem kell el
mennünk ma már a szomszédba, ott van a Magyar Földrajzi Társaság 
könyvtára (Lampel), Világjárók (Franklin), Utazások könyvtára 
(Halász Gyula szerkesztésében), a Föld titkai I—-VI. kötetben (Chol- 
noky Jenő írásai) és a földrajzi irányú folyóiratok (Földrajzi közle
mények, Ethnographia, Földgömb, Ifjúság és Elet, Term.-tud. Köz
löny stb.). Ne a T. mondja el mindig a szükséges tudnivalókat, hanem 
ahol feltehetjük, hogy a tanuló önmaga is boldogul, ő is meg tud 
állapítani egyes tényeket, le tudja vonni a tanulságokat, ilyenkor 
mindig a munkaiskola elveihez tartsuk magunkat.

A jól megírt tankönyv sok tekintetben elősegítheti a T. fárad
ságos munkáját. A szöveg alkalmazkodjék a térképhez, a szöveget 
szemléltető képekkel támogassuk alá. A tárgyalás elé is tehetünk 
kérdéseket, de minden összefüggő részt, fejezetet összefoglaló kérdé
sekkel erősítsünk meg. Ezért a kérdések összeállítása mindig mód
szertani alapokon történjék. Hogy miként kell belefoglalni az össze
foglaló kérdéseket a földrajzi tankönyvekbe, azt az osztrák Becker 
m utatta meg módszertanjában. Még érdekesebbek a kérdések, ha 
azokat megfelelő földrajzi képek körül csoportosítjuk. Ilyen irányú 
kísérletek is történtek már. Seydlitz könyveiben a kérdések közép
pontjában már igen sokszor a kép áll.

De mindezekből, amelyeket a földrajz eredményesebb tanítása 
érdekében felsoroltunk, csak az tűnik ki, hogy bármennyire szem
léltetünk is és bármennyire tökéletesednek is a földrajztanítás segéd
eszközei, a tanítás belső értékben és eredményben csak akkor gyara
podik, ha mindezeket a módszereket és eszközöket a T. jól ismeri és 
emellett lelkesedéssel tanít. Egy régi közmondás szerin t: „Sok út 
vezet Rómába“, így vagyunk a földrajztanítás módszeres kérdéseinek 
megoldásával is : mindegyik jó, mindegyik célhoz vezet, csak követni 
kell erős akarattal.

Budapest. Horváth Károly.



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

Barla Szabó János
a csurgói református gimnázium rektor professzora (1831—1836).1

Gyújtsuk fel ma esti összejövetelünkön a megemlékezés és 
kegyelet fáklyáját a mi közös nevelőanyánk, a csurgói református 
gimnázium múltja felett. Ma este az intézet egy régi igazgató-taná
ráról legyen köztünk emlékezés, aki megírva önéletrajzát, abban 
deáksága küzdelmes esztendőiről, csurgói tanárkodásáról 1831 szept. 
19-től 1836 március 24-ig, somogy-visontai 35 esztendőre terjedő 
lelkészkedéséről emlékezik.

Ez az igazgató-tanár — mint akkor nevezték : rektor professzor
— Barla Szabó János volt.

A nemes gróf, a hazáját hőn szerető Festetich György 1794 
április 26-án kelt alapítólevelében veti meg a csurgói református 
gimnázium alapját. Ez iskolában — mondja a gróf az alapítólevélben
— „alkalom adatik a gyenge ifjúságnak a hasznos tudományok 
elemeinek elsajátítására, jó honpolgárokká képzésre.“ 1 2

Mivel Keszthelyen a katholikus ifjúság számára létesített gim
náziumot, a csurgói iskola alapításával a somogyi és baranyai refor
mátus közönségnek ad alkalmat gyermekeik továbbképzésére. — 
Tanácsadója és támasza terve kivitelében református vallású jószág
kormányzója, jó barátja : Nagyváthy János.3

Barla Szabó Jánost három és fél évtized választja el az alapítás 
időpontjától. Ott van tehát a még négy évtizedre sem terjedő életű 
iskola első munkásai között, közel Csokonai csurgói tanárkodásához4 
és mint ifjú pályavégzett református lelkész, munkakedvvel, nemes 
ambícióval fog tanári és lelkészi hivatala betöltéséhez. Nézzük az 
önéletrajzot, melyből a debreceni deákévekre és csurgói tanárkodásra 
vonatkozó részeket fogom bemutatni.

*
Én Barla Szabó János Somogymegyében Zseliczkisfaludon 

születtem Tiszteletes és nemes Barla Szabó Dániel zseliczkisfaludi 
lelkész édesatyámtól és Szentgyörgyi Zsuzsánna édesanyámtól az

1 Felolvastatott a csurgói öregdeákok szövetségének Budapesten, 1931 
november 10-én tartott összejövetelén.

2 Héjas Pál : A csurgói év. ref. főgimnázium rövid története. 12 1. (Meg
jelent az intézet 1894—95. tanévi értesítőjében.)

3 Ugyanott az intézet történetéből : A grammatikai iskola 1792—1800-ig 
című rész.

4 Csokonai 1799 május 26-tól 1800 február 17-ig tanított Csurgón. Az 
egyházmegye gondnokának, Sárközy István nagybajomi földbirtokosnak 
ajánlatára kerül a Jénában tanuló Császári Lósi Pál tanár helyetteséül, ki
segítő tanárul. L. Bene Kálmán igazgatótanár : A csurgói református gimná
zium története és jóltevői c. értekezését a csurgói diákalbumban. (Megjelent 
1931-ben önálló értékes kötetben.) 10—20 1.
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1802-ik év június hónapja elején, megkeresztetettem azon hónap 
7-ik napján.

Tanulásomat a helybeli iskolában kezdettem, folytattam az 
atyai háznál, aztán a csurgói gimnáziumban.

Innét Debrecenbe mentem az 1820-ik évben ősszel október 
hónap végén. Az iskolai ó épületben az első szobában együtt laktam 
—  fájdalom már elhalt — kedves testvérbátyámmal, Barla Szabó 
István dobszai volt lelkésszel, Kovács Józseffel, Szászi Istvánnal, 
Czike Károllyal, Bőd Péterrel, Tóth István tanuló társammal. Úgy 
nevezett kettős quadrán éltünk, ez abból állott, hogy minden délben 
volt három font húsúnk vastagétellel, ugyanennyi estve is, kenyeret 
adott néha az iskola.

Miután a tavaszi vizsgát kiállottam ez évben hagymáz beteg
ségbe estem, melyből a jó Isten dr. Szentgyörgyi ur hűsége és tudo
mánya által kiszabadított s úgy megáldott, hogy soha azóta fekvő 
beteg nem voltam.

A második évben a felső emeletre a 7. szobába mentem lakni, 
lakostársaim neveit most is jól tudom. A főzetéshez képest lakostár
saim nevei a főzetés rendje szerint hexameter versbe igy jöttek össze :

Barla, Szabó, Gábor, Pál, Nagy, Czeglédi, Bereczki.

Heten voltunk együtt főzetők, úgyhogy a Szabó név nem 
■enyém, hanem Szabó András nevű tanulótársamé. Gábor s Pál szinte 
vezetéknév. Pál András most földesúr Jákóban, Somogybán.

Ezen társaságban a tanulásban gyakran akadályoztattam, 
úgyhogy különösen a történettant nem tanulhattam meg a tanár ur 
könyve szerint. Azonban annyira mégis mindig elkészültem, hogy 
saját stylusommal folyvást el tudtam  azt mondani. Szerencsétlen
ségemre Lósi, másként Császári Imrének — kinek atyja csurgói 
tanár is volt — elibeléptem osztályomban az első év végén. Ez a 
Lósi rokon volt a történet tanár Péczely Józseffel, kinek nem tetszett 
az, hogy Lósi elébe léptem, mint olyannak, ki igen szorgalmatos, 
jó erkölcsű tanuló is volt s a történettant szó szerint megszokta 
tanulni és sebesen elmondani. Egyszer a többek közt felhívott 
Péczely ur a görög nyelvből feleletre, mert a görög literaturát is ő 
tanította. Ezen nyelvben a csurgói tanulók általában járatosak 
voltak, mint kik ezt Csurgón is tanulták. Én több tanulótársam előtt 
le szoktam fordítani a görög feladatot s az egész osztály jól ismerte 
ebbeli jártasságomat. Midőn feleltem, valamely szót kérdezett tőlem, 
t. i. hogy mi a tém ája? .. .  Én nem értettem a kérdést, a tanár urra 
néztem. Ő azonban ahelyett, hogy a kérdést ismételte volna, mint 
szolid tanító szokta, így kiáltott rám : ,,ubi habes aures, oculos 
nequam?“ (Hol vannak füleid, szem eid?... semmirekelő !)

Menykőcsapás volt ez nekem ! Mert soha életemben mégcsak 
engemet rosszaló szót sem hallottam tanítóimtól.

A rám dörgött szavak után leültetett. Szólni nem mertem, nem 
mertem menteni magamat, nem mertem mondani, hogy a feltett
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kérdést nem értettem, — nem mertem kérni, hogy ismételje meg 
kérdését, — nem mertem mondani, hogy készen vagyok jól a leczkére,
■— elkábulva leültem.

Midőn a leczkeóra letelt s a tanár ur kiment, tanulótársaim 
sajnálatukat nyilvánították előttem s biztattak, hogy ne csüggedjek el.

„Tudod öcsém! miért haragszik reád Péczely?... mondák, 
azért mert Lósi elibe léptél, azt — látszik — elibéd akarja te n n i! 
Nem baj öcsém, nyugodj meg rajta !“

Istent kértem, hogy adjon erőt, hogy el ne csüggedjek!... 
Adott is, áldott legyen érte mindörökké ! . . .  Igaz ugyan, hogy többé 
oly bizodalommal ezen tanáromhoz nem tudtam lenni, mint elébb 
voltam. Igaz, hogy valahányszor feleltem, mindig bizonyos félelem 
lepett meg, de csakugyan a jó Isten annyira megsegített, hogy a 
kiszabott leczkére mindig készen voltam s azt folyvást elmondtam. 
Tökéletesen hittem, hogy Lósit elibém teszi Péczely s ezt hitte az 
egész osztály is, de Isten másként intézkedett.

Minden félév végén azon tanár urak, kik együtt szoktak valamely 
osztályt tanítani, többnyire az úgynevezett sessionalis teremben 
szoktak egybegyülni s elhatározni, ki legyen az osztályban első és 
második? ily alkalommal az úgynevezett apparítorok szoktak ez 
vagy amaz szolgálatot tenni a tanár urak körül. Ezen alkalommal 
épen tanulótársaim tettek szolgálatot. Midőn az illető két tanár 
(Péczely József és Sárvári Pál ur) ezen teremben összejöttek, tanuló
társaim a kulcslyukon fülelve hallgatták, mit akar ezen két tanár 
cselekedni? S midőn megérték, hogy épen a mi gradusunkról van szó, 
kétszeresen füleltek a tanárok szavaira. Első volt gradusunkban 
Nagy Dániel, kire nézve Péczely ur tanulótársaim állítása szerint 
így nyilatkozott : „Ez ugyan néha nem volt jól elkészülve a tör
ténettanra, de mégis tekintvén azt, hogy mindig első volt, meg
hagyom helyén. Mire mondá Sárvári ur : „jól van, én is meghagyom, 
mert én mindig készen találtam, derék mathematikus“ .

Rám kerülvén a sor, Péczely így nyilatkozott : „Barla nem 
mindig volt készen, Lósi jóval is jobban készült !“ Mire azt kérdé 
Sárvári : „H át megérdemli-e Barla az eminentiát?“ Mire így felelt 
Péczely : „Megérdemli ! hanem Lósi elsőbb helyet érdemel.“ Erre 
Sárvári : „H át csakugyan megadja kollega Űram Barlának az 
eminentiát?“ Mire Péczely válaszoló : „megadom, de Lósit elébe 
teszem. Erre azt mondá Sárvári : „Ha kollega uram Lósit Barlának 
elébe teszi, akkor én Lósinak tertiát (legrosszabb tan jegy) adok, 
mert az egész gradussal be tudom bizonyítani, hogy az szamár, 
rossz tanuló a mathematikumokban.

Tanulótársaim miután a gradus el lön készítve hozzám futottak, 
örömüket nyilvánítók afölött, hogy Lósi elibém nem mehetett.

Miután nem sikerült Péczelynek Lósit elibém tenni, a ború után 
a legszebb derű, a tartós szomorúság után tartós tiszta örömök 
következtek reám. 1822 év husvétján midőn haza jöttem Debre
cenbe a legatióból, mielőtt még a szorgalom ideje bekövetkezett
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volna, egy táblára ki volt Írva nevem hivatalosan, hogy a 24-ik 
házba, az ngynevezett paedagogiumra rendeltettem, egyszersmind 
hogy a sessionalis házban jelenjek meg. Ekkor a tanári testület ki
jelenté előttem, hogy erkölcsi jó magamviseletemet, szorgalmamat 
kívánja jutalmazni, ezért rendelt paedagogiumra. Rögtön adott is 
2 cibistát, vagyis olyan tanítványokat, kiknek szülei hetenként egy 
fazék vastagételt küldtek 3 font hússal, egy panistát (oly tanítványt, 
kinek szülei egy czipót — vagyis oly nagyságú kenyeret, melyből 
<3, 9 embernek elég mennyiség ju to tt — s megígérte a tanári kar, 
hogy mielőbb gondoskodni fog rólam, hogy a jó koszt pénzembe 
ne kerüljön. Úgy is lön ! Egy hónap múlva annyi számú tanítványom 
lön, mennyin felül nyilvános tanítónak sem adtak.

Uj világ derült fel előttem, a legtisztább örömök világa ! Ellátá
som tisztességes volt, tanítványaim és legatióim után évente száz 
pengő forint jövedelmem volt, igy szüleim segélyét nélkülözhettem.

Hát a tanuláshoz milyen jó alkalmam ! Ha tetszett a 24-ik 
házban tanultam, mert annak lakosai majd mind kunyhós deákok 
voltak (külön szobákban laktak az iskolai telek északi részén) s így 
háborgatás nélkül tanulhattam itt. Ha tetszett tanulói termünkben, 
mert ezen terem kulcsa mint másodiknál gyakorlat szerint nálam 
állott. I t t  szerettem tanulgatni. Néha sokan tanultunk együtt, 
azonban leginkább ketten Juhász János nevű kunszentmiklósi 
születésű tanulótársammal s igen kedves barátommal. Azon szobá
ban, melybe rendeltettem második éves filozófus koromban (az 1822. 
év tavaszán) folyvást megmaradtam addig, míg Debrecent el nem 
hagytam, t. i. 1829. év április 7-éig. Tanulói pályám azon idő óta, 
midőn paedagogiumra rendeltettem, teljes volt számtalan örömökkel 
és gyönyörökkel. Áldott legyen az Isten nagy jósága, melyet irántam 
szegény gyermeke iránt m utatott.

Miután Debrecenben tanulói pályámat s tanítói hivatalomat 
(egy évig voltam a veteránus syntaxisták praecepfcora, nyilvános 
tanítója)5 bevégeztem, a kunmadarasi rektoriát, mely azon időben 
három éves rektória volt, választottam el. Nagy Dániel ki első volt 
osztályunkban s első a választók közül, a derecskéi rektóriát válasz
totta el. Azonban ezen választását Szűcs Károly nevű esküdt deák 
(jelenleg nagylétai lelkész) ostromlása következtében megváltoztatá. 
A rektoriát azon időben egy arany lefizetése mellett szabad volt 
megváltoztatni s az elválasztott helyett más rektoriát választani. 
Nagy Dániel jelenté szándékát az akkori rektor professor nagytisz
teletű Sárvári Pál urnái, ki is a rektorokat, kik már mind válasz
tottak, egybehivatá s miután Nagy Dánielt mint akinek mint első 
választónak elég ideje volt válogatni, keményen megdorgálá, felhivta

5 Bakóczy Jánosnak : A gymnasium története a debreceni ev. ref. kollé
giumban c. összefoglalásában (megjelent a kollégium millenáris értesítőjében) 
az 1827 28. tanévben a gymnasiumban tanító publicus praeceptorok nevei
közt ott találjuk őt. Ott van a versenytárs Lósi Imre is, aki a declinisták osz
tályát (I. osztály) tanítja. 201. 1.
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a jelen voltakat uj választásra. Nagy Dániel Madarast, én Kunhegyest 
választottam, mely két éves rektoria volt. Három fi tanító volt itt 
igazgatásom alatt. Miután ezen hivatalban két évet, mely mondhatom 
számtalan tiszta örömöket nyújtott, eltöltöttem, 1831. év május 
2-án haza felé indultam. Budán nehány napot töltöttem. Pesten 
többeket felkerestem azon ismerőseim közül, kik az orvosi tudományt 
tanulták, elhatároztam magamat, hogy visszatérek Pestre a tanulási 
év kezdetén s az orvosi tudományokat fogom tanulni.

Midőn azonban Somogyba megérkezik — innen a szövegben 
levő tartalmat adjuk •— és Orcziban felkeresi Lestvérbátyját, Istvánt, 
ki e gyülekezetnek lelkésze, itt várja már a belső-somogyi református 
egyházmegye consistoriumának levele, melyben a csurgói igazgató
tanári hivatalra hívják meg. Maga mondja : „Kedves és meglepő 
volt reám nézve a meghívás ! Nem soká haboztam, hogy mittevő 
legyek ? Csurgó vidéke mindig gyönyörködtető volt reám nézve. 
O tt töltek el ifjúságom több évei s ezekre édes volt emlékezni. Taní
tani szerettem. A lelkészi pálya — habár ismertem göröngyösségét 

mégis fenségesnek mutatkozott előttem. Elhatároztam hát maga
mat e terhes, de nem épen rósz jövedelmű, igen tisztességes hivatal 
elvállalására.“ Felkeresi az egyházmegye elnökségét : Sárközy István 
gondnokot, Buday Pál nagybajomi lelkészt és esperest, megköszöni 
a megbízást s az 1831-ik év szept. 19-én elfoglalja igazgatói tisztét 
Csurgón. Öt tanévet tölt el lankadatlan munka, fáradozás közepett 
a gimnázium szolgálatában, ahol a tanuló ifjúság és szülők szeretik 
s mint ecclesialis papot — mert az igazgató-tanársággal a csurgói 
református lelkészi hivatal is össze volt kötve — a református gyüle
kezet tiszteli, becsüli.

Az egyházmegye azzal honorálta a jeles eredménnyel fáradozó 
tanárokat, hogy lelkészi állás üresedése esetén a consistorium —• ha 
az illetőnek kedve volt lelkészi munkakört vállani —, kirendelte 
paróchiára. Barla Szabó Jánosnak értékelve a tractus szellemi kiváló
ságát, 1836 tavaszán a dél Somogybán fekvő visontai gyülekezetbe 
rendelte lelkészül.® Ez év március 24-én érkezik Visontára s 35 éven 
á t 1871-ben bekövetkezett haláláig e gyülekezetnek lelkipásztora.

Már Csurgón családot alapít, Visontán népes családja körében a 
papi hivatal ellátása mellett széleskörű irodalmi munkásságot fejt ki, 
ez úton is megörökíti nevét az egyházmegye kiváló papjainak soro
zatában. Közlöm irodalmi alkotásainak címét, ezek : Ringaújlak, 
megjelent a Hírnök 1842. évi 85. és a Prot. Egyh. és Isk. Lap ugyanez 
évfolyam 32. számában. Felvilágosítás (az egyházmegyei világi tanács- 
bírák választása ügyében). Prot. Egyh. és Isk. Lap 1842. 39. sz. 
Győzzön ami jobb. Ugyanott 1844. 29. sz. Egy-két szó B. I.-nek a tiszt
újítás ügyében. Ugyanott. 1844. 4L sz. Hálanyilatkozat. (Gr. Széchenyi 
Lajos telekadományáért Visontán elemi iskolai célra.) Ugyanott,

6 E szerint a belső-somogyi egyházmegye gyülekezetei ez időben nem 
éltek a lelkészválasztás jogával, a tanácsbírák testületé (consistorium) rendelt 
be a gyülekezetbe lelkészt.
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1844. 49. sz. Hírnök 1844. nov. 26-i szám. Iskolapártolás. Hírnök,
1845. 14. sz. Iskoláink gazdasági szempontból nézve. Századunk, 1845. 
május 30-i szám. Könyvismertetés (S. Zaun müve. Lemberg-Stanis- 
lavow-Tarnow, 1844), Magyar Gazda, 1845. 89. sz. Felelet b. Somogy
bán utazott hitsorsosunk tudakozódó kérdéseire. Prot. Egyh. és Isk. Lap,
1846. 3. sz. A magyar nép és a dohánytermelés. Magyar Gazda, 1846. 
április 26-i szám. Válasz Barcsy úrnak (a dohánytermelés ügyében). 
Ugyanott, 1846. július 22-i szám. Visontáról. Budapesti Hírlap, 
1853. 159. szám. Egy középkori latin emlék Daruvárott. Magyar Mú
zeum, 1857. 12. füzet. Csokonai Vitéz Mihály azon verseidének ismer
tetése, melyet néhai csökölyi lelkész, tiszteletes Kiss Bálint úr névnapjára 
írt. Kalauz, 1857. 17. sz. Népművelési ügy pártolása. Prot. Egyh. és 
Isk. Lap, 1860. 2. sz. Visonta nemzetiségi, gazdasági oldalról nézve. 
Falusi Gazda, 1860. nov. számok. Lábod. Politikai Újdonság, 1862. 
36. szám. Irodalmi régiségek. (Cantio Musarum. Cantio valedictoria 
cuiusdam prodomis Academici pro nummis in arcé Szatmariensi. 
Ajánló beszéd és ajánló levelecske, 1712. A latin nyelvtan azon része, 
mely a határozókról tanít. 1683-ból. Cantiones elegantissimae cím 
alatt házasságra tartozó versezetek. Conpendium theologicum. 
Halotti versezetek, köztük a híres Séllyei Istvánnak, a sokat szenve
dett gályarabnak, pápai református lelkész és püspöknek neje, Babos 
Zsuzsánna felett elmondott búcsúzó strófája. Pápa, 1717.) Vasárnapi 
Újság, 1864. 1. sz. Batizi András versezete 1546-ból. A deákné vász
náról. Ugyanott, 1864. 14. 1. sz. Visonta (Az 1864 július 18-i pusztító 
jégverés). Politikai Újdonságok. Irodalmi régiségek. A halczionról, 
1625-ből. Vasárnapi Újság, 1864. 31. sz. Kalászok a régi görög iro
dalomból. Ugyanott, 1864. 32. sz. Irodalmi régiségek. (A házasság nehéz 
voltáról.) Ugyanott, 1864. 4L sz. Visonta. Birtokelkülönítés. Politikai 
Újdonságok. 1864. 52. sz. Visonta. Örvendetes meglepetés. Ugyanott. 
1865. 6. sz. Irodalmi régiségek. Régi vőféli versezet. Vasárnapi Újság, 
1865. 6. sz. Börtöneink célszerű rendezéséről. Prot. Egyh. és Isk. Lap, 
1870. 15., 16. számok.

Tanári működése egy kedves emlékét adom még, melyet Kari 
Sándor nevű tanítványa névnapja alkalmával tiszteletére szerzett, 
mely költemény eredeti szövegében így hangzik :

Hogyha jó pártfogójának 
Örömnapja érkezik,
Még a beteg is feléled 
S jót neki esedezik.

Igaz, mert hogy én meghallani, 
Hogy bölcs pártfogóm neve 
Ünnepe lesz, unt ágyamból 
Felkelék megéledve.

Fel tüstént, hogy tiszteletem 
I.ássa tudós* tanítóm 
Kinek szívemből kívánom, 
Mivel ez bölcs pártfogóm.

Az Isten számos évekig 
Éltesse őt épségbe,
Mivel az ily ember méltó, 
Hogy éljen az életben.

Míg élte határa terjed, 
Veszély tőle távozzon,
Hanem véle életében 
Csak szerencse lakozzon,

Ha pedig a múlhatatlan 
Óra eljő végtére,
Kívánom, hogy adasson meg 
Érdemeinek bére.
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A hosszú és élete más részleteire is kiterjedő önéletrajzot tovább 
nem folytatom. A közölt életrajz-részletből látjuk a szorgalmas tanuló 
és gondos, lelkes tanárnak emlékét ! Ténykedése egy részlet a csurgói 
iskola életéből, melynek ez alkalommal kedves volt előttünk fel
elevenítése !

Kisújszállás. fíarla Szabó Jenő,
nyug. gymn. vallástanár.

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .

The Teaching of English by Herbert E. Palmer, with an Intro
ductory \o te  by Sir Arthur Quiller-Couch. London John Murray, 
Albemarle Street, W. 8°. 136 1. 1930. Vaszonk. 3 sh.

E két éve megjelent könyv nem léphet fel magas filológiai, 
tudományos érték igényeivel. Nem éri el a német, jobb módszertani 
könyvek értékét sem. Nem rendszeres didaktika vagy metodika, 
a tárgyalt kérdésekben sem kimerítő. Használható voltánál, az út
mutatások, tájékoztatások, tanácsok nagy számánál fogva mégis 
ajánlható az angolszakos kartársak figyelmébe.

A könyv 21 évi tanítói munka tapasztalatai alapján tizenegy 
fejezetben az angol nyelv és irodalom tanítására vonatkozó sok kér
dést tárgyal. Szól a tananyagbeosztásról, iskolai angol könyvtárak
ról, a vizsgálatokon követendő eljárásról; utasításokat ad a nyelv- 
tanítására, közelebbről is rámutatva nyelvi alakok hibás használa
tára, az angol kiejtés romlására. Tartalmi és technikai útmutatásokat 
ad az irodalom tanítására, kiterjeszkedve stilisztikai, retorikai, poéti
kai kérdésekre, iskolai dolgozatok, elbeszélések, tanulmányok, leve
lek tárgyára és kidolgozására.

Ezek nagy részének tartalmi oldala a legtöbb tapasztalt tanár 
előtt ismeretes lehet. De a hasonló tárgyú német munkák fölött 
megvan az az előnye, hogy angolul lévén írva, az angol terminoló
giába vezet, vagy ébren tartja  annak ismeretét. Részletes fejtege
tésre itt nincs hely, pár gondolatát mégis idehozzuk.

Szerzőnek nem kell küzdenie a túlterhelés ellen ; mégis a tapasz
taltabb tanár bölcs mértékével ajánlja, hogy középiskolában nem kell 
követelni olyan adatokat, amelyek egyetemi hallgatóknak vagy szak
embereknek valók. — Ajánlja a biblia olvastatását, de elsősorban 
nem mint erkölcsi tanításra alkalmas értekezéseket tartalmazó, sem 
szorosabb értelemben vett vallási célt szolgáló könyvet, hanem mint 
vallásos csodákkal telt, mint a legjobb fajta irodalmi müvet. - 
Ajánlja, hogy az angol nyelven való kérdezés begyakoroltatását 
a tanár ne csak a saját angol kérdéseinek a hallása, hanem az ő fel
ügyelete alatt a gyermekek egymást kérdezgetése által is gyakorol
tassa ; hogy angol épületekről, az angol művészet alkotásairól, angol
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városokról, természeti szépségekről, ha mást nem tudunk, képes 
lapokat mutassunk be ; s ezekből egy-egy csoportot rámákba téve, 
a tantermekben is ki kellene akasztani; hogy egy-egy lírai költemény
nek a dallamát is megtanítsuk. — Hogy más tanárokkal, különösen 
az irodalom, de az angol nyelv tanára is együtt működjék, óráit 
látogassa ; régi gondolat a magyar pedagógiában. He az már szokat
lanul hangzik, hogy az angol nyelvet tanító tanárok necsak hoszpitál- 
janak egymás óráin, hanem kérdezzenek is. Pedig igaz, hogy c kér
dezés érdekes és tanulságos tanárra és tanulóra egyaránt s a kivitel
ben rejlő minden érzékenység legyőzésével a kérdés megszívlelhető, 
mert bizonyosan minden angol kartárs érzi annak a szükségét, 
hogy a tanulók fülét hozzá kell szoktatni más angol tanár, általá
ban minél több angolul beszélő ember kiejtéséhez. — Reánk alkalma
zott formában elfogadható az a tanácsa is, hogy a növendékek magyar 
vers vagy próza angolra való fordításában is szerezzenek valami 
útm utatást és akármilyen csekély gyakorlatot.

A könyv, különösen azoknak, akik nem a gyermek- és ifjúkor 
hosszú gyakorlatával sajátították el a nyelvet (s a legtöbb most tanító 
tanár ilyen), gyakran igen vázlatos. Sokszor csak irányt jelöl, néha 
ezt is szűkszavúan. Ezt a szerző is érzi. Éppen ezért a könyv még job
ban ajánlható annyiban, amennyiben nagy bőségben sorolja fel a meg
felelő tárggyal vagy kérdéssel elsősorban iskolai szempontból fog
lalkozó könyvek címét, szerzőjét és kiadóját, főképpen angolt, 
néha németet is. így ajánl könyveket a tiszta angolra, angol klasz- 
szikusok iskolai kiadására, versgyűjteményekre, más helyen külön 
is felsorolva olvastatásra elsősorban alkalmas költeményeket és pró
zai műveket, általános érdekű ifjúsági iratokat, valamint a természet 
és történelemből valókat, tanácsokat adva a költemények vagy 
szerzők megválasztásában követendő szempontokra. Ajánl továbbá 
könyveket külön angol balladagyüjteményekre, utazásokról, tenger
ről szóló elbeszélésekre, etimológiai és zsebszótárakra, a költészet 
és próza olvasásának technikai kérdéseire, prozódiára, az angol ki
ejtés jelen állására, az angol nyelv keletkezésére, alakulására, szerke
zetére, a szavak fejlődésére, az írásművészetre vonatkozó, valamint 
irodalomtörténeti kézikönyveket, eljutva az újabb időkig, bár 
a legújabb irodalom törekvéseiről és irányairól szóló műveket nem 
említ.

A könyv különösen ez utóbb említett sajátsága miatt ajánlható, 
de azért is, mert mindvégig eszméltető, gondolatébresztő. Emellett 
nincs benne semmi eredetiséghajhászó, semmi elriasztó. És habár 
— az előszót író Quiller-Couch, a cambridgei egyetem kiváló irodalom
történet-tanárának az értékelése szerint — a dolgok gyökeréig hatol, 
nem megy bántó túlzásokba, nem merül nehézkes részletekbe. Rej
tegetéseinek a menete érdekes, a figyelmet lekötő ; ítéletei józanok, 
egészségesek, inkább konzervatív, a képromboló kritikának nem 
híve. Stílusa egyszerű, világos, nyílt és közvetetlen, több helyen 
lelkes. ' K. S.
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Handbuch der deutschen Lehrerbildung. Besondere Bildungslehre. 
Beitrag A. B. Evangelische Religion von Dr. Adolf Burkert, Katho
lische Religion von Prof Dr. J. Roos. München, Berlin 1931, 104 
oktáv oldal.

A német tanítók nevelési kézikönyvtárában egy füzetben jelent 
meg a protestáns és római katolikus valláspedagógiáról felszólításra 
megírt két értekezés. Maga ez a tény a könyvvel szemben eleve fel
kelti az érdeklődést.

Az az olvasó, aki a mai valláspedagógiai irodalomban némi 
ismeretekkel rendelkezik, sok újat nem talál sem egyik, sem másik 
értekezésben. Annyit lehet általában megjegyezni mindkét műről, 
hogy azok a meglevő és újonnan bevezetett szempontokat figyelme
sen bedolgozták abba a kétségtelenül önálló kompozíciójukba, amely 
mint egyéni rendszer, határozottan értékesnek mondható.

A megítélés mértéke ezenfelül azonban csak arra a tényre szorít
ható, hogy az itt megtárgyalt kérdések anyaga és feldolgozása első
sorban a vallástanítást is végző tanítóknak szól. S ebben a beállítás
ban azután egymásután következnek azok a kiemelkedő momentu
mok, amelyek előtt meg kell hajolnunk nagy elismeréssel.

Mikor jutunk mi, magyar protestantizmus, oda el, hogy a vallás
pedagógia népiskolai elveiről és módszeréről olyan könyvet adhassunk 
tanítótestvéreink kezébe, amilyen előttünk fekszik ! A tanítóképző
intézeteinkben nagy áldozattal megjelentetett vagy kéziratos for
mában használatos valláspedagógiai módszertanok ennek a könyvenk 
alig lehetnének méltó vetélytársai. Sem protestáns, sem római kát. 
vonatkozásban.

Hosszabb részletezés nélkül röviden közlöm az értekezések 
sorozatát:

A ) (ev.) Az evangélium mint tananyag, Evangélium és kultúra, 
Gyermekkor és ifjúkor az evangélium hatásában.

B) (kát.) Alapvető és időszerű elhelyezés, A kát. vallástanítás 
speciális módszere az elemi iskolában.

A nagy összefoglaló címek alatt érdekesebb fejezetek : Isten Igéje 
és a tanító személye, Vallásos typologia, Élményekre való előkészí
tés, Az imádságra való nevelés.

A két szerző képzettsége közötti nagy különbség nem vehető 
észre az értekezésekben. Ez dicséri s felemeli a protestáns vallás
pedagógia általános értékét.

Ma, amikor a felekezeti és állami tanítóképző iskoláinkban 
nevelődő tanítójelölteink nevelésére az egyházak oly nagy gondot 
fordítanak, s ez a jó szándék sokszor hajótörést szenved a tankönyv- 
hiányon, azoknak a képzőintézeti vallástanároknak, akik kötelezett
ségeiknek lelkiismeretesen eleget akarnak tenni, legmelegebben 
ajánlható e könyv megszerzése és komoly áttanulmányozása.

Gaudy László.
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M EG JEG Y ZÉSEK .

A  latintanítás a leánygimnáziumban.
A januári számban ilyen címen megjelent cikk érdemes írója, Nánay Béla, 

lelkes ügyszeretetre valló és hosszú gyakorlaton alapuló átgondolással tárgyalja 
azokat a nehézségeket, melyekkel á latintanítás mindenütt, de különösen a 
leánygimnáziumban jár. Komoly igyekezettel keresi a megoldást és ezzel 
mintegy felhívja szaktanártársai közreműködését.

A sokat felpanaszolt eredménytelenséget a latintanításban jórészt olyan 
tényezők váltják ki, melyeken egyelőre legalább nincs módunkban változ
tatni. Az elavult hagyományok szentesítette irodalmi anyag sem az objektív, 
sem a szubjektív követelményeknek nem felel meg ; a Tanterv kijelölte kettős 
követelmény pedig : a latin irodalom kincseinek beható ismertetése és magyar 
nyelven szabatos tolmácsolása nehezen összeegyeztethető feladatot ró tanárra 
és tanulóra egyaránt. Az irodalmi alkotások szellemébe a nyelv szellemének 
megértése nélkül aligha lehet behatolni. Mint egyik legkiválóbb klasszika
filológus, Willamowitz-Moellendorf elmésen megjegyezte : a nyelv nemcsak 
ruhája a gondolatnak, hanem eleven teste, mely által a szellem életet nyert. 
A fordítási gyakorlat pedig éppen az eleven nyelvről tereli el a figyelmet és a 
latin szellemben megíogamzott gondolatot a magyar nyelv békóiba kénysze
ríti, mindkét nyelv szellemének nyilvánvaló kárára. A fordítás útjának Skyllá- 
ját s Charybdisét csak úgy kerülhetnők el, ha a nyelv békóitól megszabadí
tott tiszta gondolatot tudnánk anyanyelvűnk szellemének megfelelően ki
fejezni, szóval hogyha hivatott és gyakorlott műfordítók volnánk.

A lelkes tanár nem tud belenyugodni abba, hogy a siker reménye nélkül, 
tanítványai hallgatag, de szívós passzív rezisztenciájával szembehelyezkedve 
dolgozzék, hanem keres utat és módot, hogy igyekezzék a tárgyat megértetni 
és megkedveltet ni és a tanulók leikéhez közelebb hozni. Erre nézve már a 
múltban is történtek többé-kevésbbé sikeres kísérletek, és úti figura docet 
a jelenben is történnek.

Saját tapasztalataim a latinnyelvtanítás terén messze visszanyúlnak az 
Országos Nőképző Egyesület alapította első magyar leánygimnázium kelet
kezésének idejéig, 1896-ig. Ennek szellemi megteremtője Beöthy Zsolt, saját 
mélyjáratú, széles látókörű szellemének bélyegét rányomta erre az alkotására ; 
nemcsak a Tanterv révén, mely a fiúgimnáziuménál valamivel szabadabb 
irányzatú volt, hanem azáltal, hogy mint az első efajta intézmény reformiskola 
számba ment és a kísérletezéseknek szabadabb lehetőséget nyújtott ; de leg
inkább az által, hogy első tanárai legnagyobbrészt Beöthy Zsolt tanítványai 
voltak, tehát az ő szellemében működtek.

Nagy előnye volt a latintanításnak, hogy az irodalmi anyag, főleg az 
alsóbb fokon, az V. osztályban hozzáidomult valamelyest a tanítványok érdek
lődésének a köréhez, az átlagnál élénkebb és változatosabb volt ; a római élet 
különböző köreiből vette tárgyát, a középkori irodalmat sem mellőzve, Anony- 
inusunknak is helyet juttatott. Ennek az irodalmi anyagnak írott emléke 
maradt meg az iskola egyik korán elhunyt tanárának, Tóth Rezsőnek Deák
oskola c. olvasókönyvében, mely hiányai és fogyatékosságai ellenére is mint 
úttörő munka nagyértékű és rendszeres átdolgozást megérdemelne. A felsőbb 
osztályok irodalmi anyaga valamelyest szintén hozzáidomult a fiatal lányok 
lelki világához ; bár itt az érettségihez közeledve az általános követelmények
hez alkalmazkodás egyre erősebben érvényesült.

Erős támasza volt a latinnyelvtanításnak az Ókori Irodalomnak nevezett 
tantárgy, mely heti 1—2 órában végigvonult mind a nyolc osztályon és a

3
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görög-római irodalom, művészet és szellemi élet minden körét felölelte, kezdve 
az I. osztályban a mondákon és végezve a VIII.-ban a filozófusokon. Sajnos, 
ez a kedves tárgy az újabb reformkísérletek folyamán teljesen letűnt. A fiú
gimnáziumok görögpótlója már csak azért sem volt vele egyenértékű, mivel 
nem az egész osztályra terjedt ki és nem is volt olyan teljes.

A szorosabb értelemben vett nyelvtanítás főcélja nem annyira a szabatos 
fordítás volt, — mely inkább egyéni rátermettség dolga —, hanem a római 
írók olvastatása, megértetése és megkedveltetése. Az út ide természetesen a 
nyelvtani kiképzésen át vezet, elengedhetetlen feltétel a nyelv szerkezetének 
alapos megismerése. Ennek elérésére azonban nem múlhatatlanul szükséges, 
hogy a tanulóval a nyelvtant megútáltassuk : ebben mindnyájan egyetértet
tünk, az eljárásban azonban útaink természetesen nem vágtak teljesen egybe, 
mivel nem holt sablon, hanem egyéni belátásunk és temperamentumunk is 
irányított.

Az eljárás, melyet huszonkét évi latintanításom alatt minden Tanterv- 
és Utasítás-változás ellenére rendületlenül követtem, ez v o lt; a tanulót 
meggyőzni arról, hogy azoknak a mereveknek, életteleneknek látszó nyelvtani 
szabályoknak mélyebb értelmük és jelentőségük van, hogy azoknak értékét 
felismerjék, a holtnak nevezett nyelvet élőnek és érdekesnek érezzék és meg is 
kedveljék. Hogy egy kézzelfogható példával szolgáljunk, még az ú. n. rend
hagyó igék is, melyeknek „bevágása“ miatt már annyi keserves könny és verí
ték folyt, egészen egyszerűvé és érthetővé válnak, ha megismerjük a törvénye
ket, melyek szerint alakulnak. A „rendhagyó“ jelenségek ilyenkép kiküszöbö
lődnek a tudatból, rájövünk, hogy ezek sem rendhagyók, csak más törvények 
szerint alakulnak, mint a többiek. Azoknak az átlagostól elütő jelenségeknek 
a száma, melyeknek magyarázata nagyon bonyolult vagy ingatag alapon áll, 
olyan csekély," hogy ezeknek gépies megtanulása nem terhelheti meg túlságosan 
a tanuló emlékezőtehetségét. A nyelvjelenségek magyarázatának természetesen 
egyszerűnek és észszerűnek kell lennie és közvetlen megfigyeléseken kell ala
pulnia. Az analógiaérzék fokozatos fejlesztésével, az ismert rokon-nyelvek 
hasonló jelenségeinek belevonásával észrevétlenül eljutunk — ne ijedjünk 
meg a szótól — az összehasonlító nyelvészet körébe. A leányiskolákban, mely
nek V. osztályos tanulói több modern nyelvet tanulnak, ez nem is jelent munka- 
többletet, mivel a megértés tanárra és tanulóra nézve csakis könnyítést 
jelenthet.

Még fontosabb az átértés, a szigorú logikai felépítés a mondattani kap
csolatok tárgyalásánál. A tanulóknak be kell látnia, hogy pl. a coniunctívus 
sajátlagos alkalmazása nemcsak valami furcsaság, vagy bosszantó nehézség, 
hanem a latin gondolkozásnak egyéni logikájából fakad és éppen olyan indo
kolt és érdekes, mint a mi magyaros észjárásunk sajátos szófűzése és mondat
szerkezete. A nyelvtani képzésnél minden lépést gondosan meg kell fontolni, 
hogy a tanuló szemeláttára építsük fel azt a következetesen megszerkesztett 
épületet, a latin nyelvet. A mondattani képzést is rögtön meg kell kezdeni, 
amint két szót egymás mellé tudunk állítani és az egész tanítás folyamán kell 
vaskövetkezetességgel, de közvetlenül, természetesen mindig a gyakorlattal 
kapcsolatban folytatni.

Eljárásom abszolút helyességét igazolni nem tudnám, de nem is merném. 
Egyetlen igazolásom az, hogy 22 évi gyakorlatom alatt nem éreztem a tanítást 
magamra és tanítványaimra terhesnek. Munkás, kedves órákat töltöttünk 
együtt és az érettségire is beértünk. Relatív sikeremben nagy része van nyilván 
annak, hogy leányokkal dolgoztam együtt. A 14—15 éves leány értelmi fejlett
sége (amikor a latin tanítás kezdődik) magasabb színvonalú nemcsak a 10— 12 
éves, de a vele egykorú fiúkénál is. Régi, sokszorosan beigazolt pedagógiai 
tapasztalat az, hogy a lányok éppen ebben a korban értelmileg fejlettebbek a 
fiúknál. Ez a gyorsabb értelmi fejlődés, melynek fiziológiai és pszichológiai 
okaira itt nem szükséges kitérni, körülbelül a huszadik életévben, tehát az 
érettségi után, szintén olyan okokból megakad ; a fiúk nemcsak utolérik, ha
nem többnyire el is hagyják a leányokat. Nem vélném tehát, hogy a lányok
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nak nehezebben menne a latin, mint a fiúknak, noha csak négyévi idő áll ren
delkezésükre. A filológiai elmélyedésre, logikai összefoglalásokra alkalmatla
noknak sem találtam őket azokkal a feladatokkal szemben, melyeket rájuk 
róttam.

Végül még néhány szót a m ű v é sze te k  b e lev o n á sá ró l, melyet mint nuívészet- 
történettanár a tantárgyak szorosabb összekapcsolásának és egymásra vonat
koztatásának szempontjából, mint latintanár pedig a nyelvtanítás élénkíté
sének érdekében egyaránt helyeselhetek. Hogy azonban a reprodukció szebb 
volna az eredetinél és éppen a Milói Vénusz illúziót rontana, ha szemtől-szem- 
ben állunk vele : azt nemcsak az én egyéni meglátásom alapján, hanem a világ
hírű műremekek elismert művészeti szépségének alapján sem fogadhatom el. 
A Milói Vénusz már rsak azért sem szerencsés példa, mivel a karok híján teljes 
épségen maradt meg, és a késői antik művész olyan életteljesnek alkotta, olyan 
igazi báj és közvetlenség árad ki belőle, hogy szépérzékünkhöz sokkal közelebb 
áll, mint a 19. század eleji klasszicista irányzat hideg, élettelen alkotásai. 
A modern kor antik tárgyú alkotásai pedig azért kevésbbé ide valók, mivel egy 
más kor művészeti szellemét tükrözik vissza, mint amelyet a latintanítás kap
csán meg akarunk ismertetni. Egy újabb kor művészeti tárgyainak becsem
pészése az antik művészet ismertetésénél az ifjúság művészeti érzékének félre
vezetése volna.

Budapest. L á n g  M a r g it .

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.
| Holla Lajos. | Az aszódi Petőfi-reálgimnázium magasan emelkedő új épü

letén újra gyászlobogó sötétedett, mely Bolla Lajosnak január 29-én történt 
gyászos elhunytát hirdette. A megboldogult 34 évi aszódi működéséből 12 éven 
át mint igazgató vezette eredményesen az ősi iskolát. Zalamegyei születésű 
volt, de korán árvaságra jutva, Kolozsvárra került, hol tanulmányait végezte. 
A protestáns iskolaügy szolgálatába 1891-ben lépett mint a hajdúnánási refor
mátus főgimnázium tanára. Egy év múlva az aszódi evangélikus gimnázium
hoz pályázik át, mert zene- és dalkedvelő lelkét erősen vonzotta a közeli Pest 
művészi élete. A nehéz sorsban vergődő aszódi iskolát ez időben csak átfutó 
tanári helynek tekintették, ő volt az első, aki odakötötte lelkét-jövőjét Petőfi 
egykori alma materéhez. Családot alapít itt, otthont teremt magának. Igaz
gatósága az iskola legválságosabb 12 évére esik. A lét-nemlét kérdése forog a 
kockán, míg végre sikerül az állandó állami segély szerződéses biztosítása, 
valamint a bizonytalanságban élő tanári testületnek több sikertelen kísérlet 
után az Országos Tanári Nyugdíjintézetbe való felvétele. Társadalmi munkássá
gát hirdeti 9z aszódi iparostanonciskola megszervezése, melynek végig bizott
sági elnöke volt. Megalkotta az aszódi iparos és kereskedelmi alkalmazottak 
önképzőkörét is. Éveken át vezette sikeresen az aszódi Törekvés dalkört. 
Az iskola kebelében ő vetette meg alapját a Petőfi-gyüjteménynek. Két és fél 
évre vonult pihenőre összesen 43 éves tanügyi szolgálat után. Bizony kevés 
idő adódott neki a nyugalom éveiből. Tanári tragikum az, hogy e pályán a 
nyugdíjat csak a sírban lehet élvezni. Ezt a balsorsot most különben is törvé
nyileg is biztosítani akarják a magyar tanárság részére. Legyen áldott az el- 
költözöttnek szép emlékezete !

| Stráner Vilmos, | a soproni ev. hittudományi kar gyakorlati theológia- 
professzora, február 4-én 60 éves korában meghalt. Értékes munkását vesz
tette benne az ev. lelkészképzés.

Értesítés az Országos Iteíormátus Tanáregyesület f. évi közgyűléséről.
Az alapszabályok 19. §-a értelmében a központi igazgatóság közli az ORTE

3 *
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tagjaival, hogy f. évi közgyűlésünket 1932 május 17-én, kedden tartjuk 
Cegléden. A közgyűlés a mai súlyos anyagi viszonyok miatt egy nap alatt 
ie fog folyni és minden költséget a megjelenő tagoknak, maguknak kell visel- 
niök. A programm főbb pontjai a következők : D. e. y2l l — Vó 12-ig választ
mányi gyűlés; y2\ 2 — 12-ig istentisztelet; 12— %2-ig közgyűlés első fele; 
y22— y24-ig közebéd ; y24—6-ig a közgyűlés második fele és bezárása. A szak
osztályi gyűléseket ezúttal éppen a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt 
mellőzni vagyunk kénytelenek. A közgyűlésen egy felolvasás lesz (tartama 
20—25 perc), erre április 1-ig az elnökségnél a vázlat egyidejű beküldése mel
lett jelentkezni lehet. A közgyűlés legfőbb adminisztratív tárgya az alap
szabályok módosítása, amelyre való tekintettel kívánatos a tagok minél 
nagyobb számban való részvétele. Részletes programmot későbben adunk.
Az elnökség.

A  p é n z tá rn o k  a  m á s o d ik  fé lévre  a z ö s z tö n d íja k a t s z é tk ü ld ö tte , kéri a nyug
ták sürgős beküldését.

Az igazgatóság február 16-án tartott gyűlésén a nevelési segélyre beérke
zett kérvényeket is elbírálta és javaslatát "a konventhez felterjesztette. Be
érkezett 108 kérvény, segélyben részesült 96 tanárgyermek. A segélyek meg
állapításánál most is a múlt évben elfogadott elveket követte az igazgatóság : 
1. Az I—IV. osztályú tanulóknak javasolt 60 P-t, az V—VIII. o. tanulók
nak 80 P-t, egyetemi hallgatóknak 100 P-t, általános jeles előmenetel vagy 
megfelelő jó kollokvium, vagy jól sikerült vizsga (szigorlat) esetén, ha a tanár 
anyagilag is rá van szorulva. 2. Általános jó előmenetel vagy kevesebb kollok
vium esetén a fenti összeg felét javasolta. 3. Szüleik lakóhelyétől távol tanuló 
gyermeknél a fenti összeg másfélszeresét. 4. Elégséges osztályzatú vagy 
nagyobb ösztöndíjat élvező tanulónak segélyt nem javasolt. 5. Ez elvektől 
az igazgatóság nehány esetben eltért, emelte az összeget, ha a szülő anyagi 
helyzete indokolttá tette és leszállította, mikor a szülő magasabb fizetési 
osztályban csak egy gyermeket taníttat, vagy ha a szülő másik gyermeke 
után a T. Gy. N. A.-ból ösztöndíjat kapott.

A nevelési segélyeket a pénztárnok a konvent határozatának kézhez
vétele után azonnal szét fogja küldeni, de már most kéri a tagtársakat, hogy 
az összegek kézhezvétele után azonnal küldjék nyugtáikat.

J a k u c s  I s tv á n , pénztárnok.

D ebrecen szab. kir. város és a  T iszán tú li Ref. E gyházkerü le t K ü uyvnyom da-V álla la ta . 1932



ménnyel, vajjal v. gyümölcsízzel); három fogásos ebéd (leves, főzelék 
feltéttel v. sült körettel, tészta v. gyümölcs v. fagylalt); két fogásos 
vacsora (friss hús körettel v. tojásos étel, gyümölcs v. tészta v. sajt). 

Tíz éven aluli gyermekek kosztért naponta 1.50 P-t fizetnek, 
z éven felüliek féladagot nem rendelhetnek, hanem mindenikre 

Kötelező az egész adag rendelése.
A kiszolgáló személyzet borravalóját minden család vagy személy 

után egységes kulcs szerint a gondnok állapítja meg.
4. A fürdés, mivel saját partunk van, teljesen ingyenes, csak a 

hatóság által megállapítandó zene- és gyógydíj fizetendő.
5. A testvér-tanáregyesületek tagjai is pályázhatnak az üdülő

telepre való felvételre, s amennyiben hely jut, ugyanolyan feltételek 
mellett szívesen felvesszük őket.

6. Az igénylést 1932 május hó 15-ig kell dr. Kun Sándor gondnok 
címére (Debrecen, Református gimnázium) beküldeni a következő 
jelentkezési minta szerint:

_
JELENTKEZŐ LAP.

1. N év ............................................................................. ...................
2. Mely intézetnél működik ? ........................................................
3. Mely időszakra kívánja beosztását ? ........................................
4. Ha ez nem teljesíthető, kíván-e más időszakot igénybe venni ?

5. Hány személyes szobát kér ? ..................................................
6. 80 vagy 60 filléres szobát óhajt-e ? ........................................
7. Mely családtagok lesznek kíséretében ? ....................................

(Gyermekeknél a név és kor is megjelölendő)......................
8. Esetleges kívánalmak: ................................................................6
A jelentkező lap adatainak pontos kitöltését kérjük és különösen 

annak pontos megjelölését, hogy az igénylő mely időszakra kívánja 
beosztását.

7. A beosztás és a szobák kijelölésének ügyében az intéző- 
bizottság dönt.

8. A beosztásról az intéző-bizottság az igénylőket június 1-ig 
értesíti. Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szoba számát is. 
Az értesítés kézhezvétele után az igénylő egy héten belül, tehát június 
10-ig az intéző-bizottságnak (dr. Kun Sándor címén) bejelenteni 
köteles, hogy a beosztást elfogadja-e. Ha az elfogadónyilatkozat egy 
héten belül a gondnokhoz meg nem érkezik, a jelentkezőt visszalépett- 
nok tekintjük.

Aki a beosztás elfogadása után bármi okból nem veheti igénybe 
az üdülést, csak abban az esetben mentesül a szoba árának meg
fizetése alól, ha szobáját valamely más kartársunk kiveszi.

9. A szobák árát az üdülés egész idejére Balatonbogláron 
mindjárt a megérkezéskor kell a gondnoknak befizetni. A koszt ára 
hetenként szintén a gondnoknak előre fizetendő.

10. Az üdüléssel kapcsolatosan bármely kérdésben dr. Kun Sándor 
gondnok ad felvilágosítást.

Elnökség.



Az Ev. Tanáregyesület pénztárába 1931 november 6-tól 1932 
február 12-ig a következő összegek érkeztek:

Tagdíj 1930-ra : Aszódi gimnázium 14 tag után 56.— ; 1931-re : 
Dr. Lersch Ernő 4.— ; soproni liceum 38.— ; 1932-re .* Barcsai 
Károly 4.— ; Koller István 4.— ; nyíregyházi leánygimnázium 13 
tag után 52.— ; soproni liceum 11 tag után 44.— ; dr. Szigethy Lajos 
4.— ; Vozáry Miksa 4.— pengő ; továbbá : Ambrózy Géza 1932-re : 
4.—, 1933-ra : 1.— ; Fehér Géza 1930-ra : 4.—, 1931-re : 3.— pengő.

Tanulók utáni járulékok az 1931—32. tanévre : Soproni liceum 
120.80; soproni tanítóképző pótlólag 1.60 pengő.

Tisztelettel kérjük az egyesületi tagokat, szíveskedjenek a tag
díjat (4 pengő) az egyesületi pénztáros címére (Budapest, VII. Vilma 
királynő út 17—21., Evang. gimnázium) elküldeni. Ahol egy, eset
leg több évi hátrálék is van, ott elsősorban ennek elküldését kérjük. 
Ugyancsak fölkérjük az egyes tanintézeteket is az 1931—32. tanévre 
tanulók után járó összeg elküldésére (amennyiben még nem történt 
volna meg).

Losonczi Zoltán, pénztáros.

Az Orsz. Református Tanáregyesület pénztárába 1932 január 
20-tól februrár 23-ig befolyt díjak nyugtázása:

I. Tagsági díjakból: Csősz László D. 4*—, Budai József Mis
kolc 10*—, Faragó János Pápa 4-—, Bp. Baár Madas leány lie. 60*—, 
Miskolc reálg. 72*—, Pápa nőnevelő 56*—, Pápa gimn. 16*—■, Fröh
lich Pál Szeged 4*—, dziriák Béla Békés 4*—, Vadon Miklós Szent
endre 4'—, Biky Gábor D. 4'—, Györffy István Szeged 2-—, Töl- 
cséry István és Margit 12*—, Császár Imre Nagykőrös polg. 4'— P.

II . T. Gy. N. A.-ra : Kiskunhalas leánypolg. 271 04, Kecskemét 
reálg. 76L—, Miskolc reálg. I. 632*80, Budapest gimn. 1000*—, Pápa 
tnőképző 291*20, Pápa leánypolg. 154*56, Kecskemét tnőképző 448*—, 
Sárospatak gimn. 947*52, Debr. tnőképző 551*04, Nyíregyháza tnő
képző 342*72, B.-újfalu leánypolg. 244*16, Hajdúböszörmény gimn. 
716*80, Pécs leánypolg. 150*—, Miskolc reálgimn. II. 632*80, Nyír
egyháza leánypolg. 187*84+240.— P.

I I I .  Prot. Tanügyi Szemlére: Miskolc reálg. 50*—, Sárospatak 
gimn. 222*—, Hm.-vásárhely 80*—, Kecskemét reálgimn. 25*— P.

Jakucs István.

Városi nyomda, Debrecen 1932—544.
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Hazai és külföldi irodalom :

Rácz Lajos: Comenius Sárospatakon. S. Szabó József. 121. — Dr. 
Osváth Gedeon : Küzdő lelkek. Szlávik Mátyás. 123. — Weszely 
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János Társaság évkönyvei. S. B. 129. — Az Országos Református 
Tanáregyesület Évkönyve az 1930—31. tanévről. K. L. 130. — 
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A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG T A G J A I:
Ref. részről: vitéz Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó József.
Ev. részről: H. Gaudy László, Oravecz Ödön, Szigethy Lajos.

M EG JELENIK  évenként 10 füzetben.
ELŐ FIZETÉSI D ÍJ egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér.

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

K ÉZIRATO K  ref. részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, Dóczi- 
intézet) ev. részről a társszerkesztőhöz ( Budapest, IV . kér., Deák-tér 
4. szám) küldendők; könyvek a felelős szerkesztő, cserepéldányok a 
társszerkesztő címére.

K IA D Ó H IV A TA L : Debrecen, Rothermere-u. 30., ahová az előfizetési 
díjak és reklamációk küldendők ; a tanárkari és fenntartótestüleii járu
lékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók.

LA P Z Á R T A  minden hónap 20-án.

T  ájékoztatás
az Országos Református Tanáregyesület balatonboglári 

üdülőtelepére való felvételről.
1. Az igazgatóság ez évi nyári szünidőre három üdülési szakot 

állapít m eg:
1. Június 28-tól július 18-ig bezárólag. (Július 19. takarítási nap.)
II. Július 20-tól augusztus 8-ig bezárólag. (Augusztus 9. taka

rítási nap.)
III. Augusztus 10-től augusztus 30-ig.
Egy-egy turnusba körülbelül 50 személy (felnőtt és gyermek) 

osztható be.
A megállapított beosztástól eltérő kívánságokat az intéző bizott

ság lehetőség szerint tekintetbe fogja venni.
2. Szobákért a Mária- és Alfréd-lakban személyenként és fekvő

helyenként minden egyesületi tag, valamint felesége, gyermeke egy 
napra fizet 80 fillért, a hosszú épületben és a Rózsika-lakban 60 fillért. 
Távolabbi családtag, kísérő vagy látogató naponként 2 pengőt fizet. 
A néhány verandás szobát az intézőbizottság több gyermekes csalá
doknak kívánja juttatni.

A szobák egy, két, három, esetleg négy ágyasok. Magános 
igénylők, ha egy ágyas szoba már nem jut, közösen fognak lakni.

Minthogy az első esztendőben a nagy kiadások miatt nem tudunk 
teljes felszerelést beszerezni, ezért alsó és felső lepedőt, törülközőt, 
szalvétát, kis párnát minden személy hozzon magával.

3. A koszt ára naponként és személyenként 3 pengő. Három
szori étkezés naponta: reggeli (kávé v. tea v. kakaó v. tej két süte-
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Kerschensteiner György.
A mai nagy pedagógusok nesztora, Kerschensteiner György, 

München ny. tanügyi tanácsnoka, rendkívüli egyetemi tanár, 77 éves 
korában, ez év január hó 16-án elhunyt, vele az újabb időknek ha 
nem is a legmélyebb, de iskolaszervezet, különösen oktató eljárás, 
tehát a Ma iskolája szempontjából kétségtelenül legnagyobb hatású 
pedagógusa szállt sírba.

Élete egy nagy egyéniség lassú kibontakozása, egy nagy lélek 
nem mindennapi erőinek csodálatos kifejlése szakadatlan, sőt lázas 
tevékenységben, sokszor kemény és tartós küzdelemben. Ha e belső 
történésekben oly gazdag élet folyamán végigtekintünk, úgy tetszik, 
mintha a grüner Heinrich vagy Jean Christophe élete vált volna 
valósággá élete folyásában.

Szülei anyagi tehetetlensége és nem ébredező hajlamok kész
tetik a tanítói pályára. A korabeli tanítóképzés rendje szerint 11 éves 
korában szeminárista, 16 éves korában már tanító, hogy aztán 3 év 
múlva búcsút mondjon kényszerű pályájának. A tanítóból tanuló 
lesz : gimnáziumi tanuló, majd a müncheni egyetem hallgatója, 
ahol a „legkomolyabb tudomány“, a matematika tanárává készül. 
Kivételes képességeivel az egyetemen is az elsők közé küzdi fel 
magát. 1880-ban okleveles tanár, majd a müncheni meteorológiai 
intézet asszisztense, 1883-ban a nürnbergi Melanchton-gimnázium 
matematika tanára. Innen Schweinfurtba, majd szülővárosába 
Münchenbe helyezik át. Tanári évei is az anyaggyűjtés és előkészület 
évei. Tanít, tehát pedagógiai tapasztalatokat g y ű jt; egyszersmind 
szaktudománya mélységeit járja. Nürnbergből az erlangeni, Schwein- 
furtból a würzburgi egyetem matematikai és természettudományi 
intézetének igen komoly munkása. Szülővárosában is a legszorosabb 
nexusban van az egyetemmel, amelynek már tanári vizsgálata előtt 
doktora lett. Matematikai, természettudományi tanulmányai egymás
után jelennek meg, azon az úton van, hogy Németország valamelyik 
egyetemén a matematika tanára legyen. A sors azonban máskép 
döntött : 1895-ben szülővárosa tanügyi tanácsnokává választotta. 
Élete e megtiszteltetéssel egészen más irányba terelődik. A tudósból 
a gyakorlat embere lesz, akinek feladata a München város által 
fenntartott elemi népiskolák, továbbképző-iskolák, szakiskolák kor-

í
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mányzása, egyszersmind tanulmányi felügyelete és irányítása is. 
Az új tiszt betöltéséhez Kerschensteinernek nem volt elegendő peda
gógiai tapasztalata, hiszen csak mint egészen ifjú ember működött 
az elemi iskolánál, már pedig a felügyelete alatt álló iskolák zöme 
ilyen volt ; de nem volt kellő elméleti pedagógiai képzettsége sem. 
Elméleti pedagógiával ugyanis csak a szemináriumban foglalkozott, 
e pedagógiai ,,leitfaden“-ek pedig alig hagytak valami nyomot az 
ifjú lelkében. Az egyetemen nem foglalkozott pedagógiával, nemcsak 
azért, mert szaktárgyai teljesen lekötötték, de főképpen azért, mert 
a pedagógiából Kerschensteiner egyetemi hallgató korában a mün
cheni egyetem — bármily különösen hangozzék is —- nem hirdetett 
előadást. Búcsút mond a matematikának, hozzákezd új munkaköre 
és új tudománya, a tudományos pedagógia tanulmányozásához. Ez 
elmélyedő tanulmányozás, eredménye, hogy az új Stadtschulrat 
rövid időn belül nemcsak teljesen otthon lesz új munkakörében és új 
tudományában, hanem pedagógiai gondolataival, iskolaszervezeti 
és metodikai reformjaival, az egész művelt világ figyelmét magára 
vonja, különösen szülővárosában és hazájában lelkes követőket, 
egyszersmind kibékíthetetlen ellenfeleket szerezvén magának.

Reformáló tevékenysége a müncheni népiskolai tanterv  reformjá
val kezdődött. E tanterv mostohán bánt a reáliákkal, Kerschen
steiner kedves tárgyaival, ezért örömmel fogadta a müncheni tanítók
nak a reáliák tantervi reformját célzó kérését. Az új tanterv, amely 
alapelveiben Pestalozzi tanításán épül fel, a reáliáknak sokkal 
nagyobb szerepet ju tta t, mint a régi s általában a korabeli tantervek. 
Elüt tőlük annyiban is, hogy az anyagkiválasztásnál gyakorlati és 
nem tudományos célkitűzéseket — a mindennapi életet, amelyre 
nevel a népiskola — ta rt szem előtt. A növénytanból pl. München 
növényeit ismerje meg a gyermek, ismerje meg különösebben e 
növényvilág gazdasági hasznát. Az ásványvilág tanítása is a kör
nyezet ásványainak tapasztalati megismerését tartsa  szem előtt. 
A földrajzi ismeretek is csak úgy értékesek, ha a lakóhely alapos 
ismerete adja a földrajzi alapfogalmakat s ezzel a biztos alapot az 
országrész, ország stb. megismerésére. A tanterv gyakorlati utasí
tásokat is ad. Kívánja, hogy a reáliák tanítása úgy történjék, hogy 
a tanítás módszere az ismeretszerzés ősi megváltozhatatlan formájától 
ne térjen el, a tananyag pedig olyan szerkezetben tálaltassélc fel, 
amely a gyermek lelki fejlettségének megfelel. Mindez azt jelenti, 
hogy a népiskolában közvetlen szemléletben kell megismerni a kör
nyező világot a népiskolás gyermek tapasztalati beállítottságának 
megfelelően. Kerschensteiner e tantervével, sokkal inkább tantervi 
módosításával nagy vihart támasztott. Nagy hévvel tám adták külö
nösen Herbart követői. Szemére vetették, hogy pedagógiai elvek 
nem érvényesülnek tantervében, lokálpatriotizmusával, praktikus 
szempontjaival, a Herbart-féle nevelő-oktatás gondolatának elvetésé
vel tanterve szomorú tünete a bajor szellemi élet hanyatlásának. 
Ily erős kritikára hasonló túlzással, sőt még kíméletlenebbül válaszol,
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megkísérli azonban, hogy tantervének alapelveit tudományosan is 
igazolja. (Betrachtungen zur Theorie des Lehrplans. München. 1899.)

E munkája után még jobban fellángol a harc. Rein követői, 
akik a Rein—Pickel—Scheller-féle nyolckötetes, a legapróbb rész
letekre is kiterjeszkedő vezérkönyvvel szinte az egész német nép
iskolai oktatást uniformizálták, Kerschensteiner könyvét csak újabb 
kihívásnak tekintették. A támadások, a kényszerű védekezések 
elmélyedésre, egyszersmind a megkezdett úton való továbbhaladásra 
késztették Kerschensteinert. A bajor elemi iskola ebben az időben 
7 osztályú, ennek folytatása volt a továbbképző vagy ismétlő iskola, 
amely azonban már tanult ismeretek felújítására szorítkozott csupán. 
Javaslatára a müncheni városi tanács felállítottá az elemi iskola 
nyolcadik osztályát önként jelentkező tanulók számára. A nyolcadik 
osztály tanterve egészen praktikus jellegű volt, átmenet akart lenni 
az iskolából az életre. Domináló tárgyai a kézimunka : a leányok 
főzőiskolába járnak, a fiúk asztalos és fémipari munkát végeznek, 
didaktikai célra berendezett műhelyekben. Örömmel látja a gyer
mekek nagy munkakedvét, kitartását, meglepő munkateljesítményét, 
egyszersmind a munka páratlan nevelő hatását is. Évről-évre mind 
több és több önkéntes nyolcadik osztályt kellett felállítani, el- 
annyira, hogy a magisztrátus 1906-ban a meglevő állapotot szankcio
nálta, mikor a nyolc osztályú elemi oktatást kötelezővé tette. Ker- 
schensteinernek e jól bevált kísérlete iskolaszervezeti és reform- 
törekvéseinek határozott irányt adott.

Még a herbartiánusokkal vívott első vitája idején, a szenvedélyes 
polémia közepette, 1899-ben jelenik meg az erfurti tudományos 
akadémia következő pályázata : „Wie ist unsere männliche Jugend 
von der Entlassung aus der Volksschule bis zum Eintritt in den 
Heeresdienst am zweckmässigsten für die bürgerliche Gesellschaft 
zu erziehen ?“ Éppen ez a kérdés foglalkoztatta különösebben 
Kerschensteinert új tisztében. Mint iskolafelügyelő szomorúan tapasz
talta, hogy mindkét nembeli továbbképző-iskola nem felel meg 
hivatásának, nevelési és tanulmányi eredménye nem elégíti ki a 
jogosan támasztható igényeket. Kereste a megoldást és a tovább
képző iskolák vagy ismétlő iskolák olyan átszervezésére gondolt, 
amely az ifjúság foglalkoztatásával, tantervi felépítésével annak 
érdeklődési körét tartja szem előtt. Ez az érdeklődési kör azonban 
nem az elmélet, hanem a gyakorlati élet területén vonható meg. 
Az elemi iskola nyolcadik osztályában a műhelyi munkával elért 
siker azzal biztatta, hogy a továbbképző iskola is lényegesen jobb 
nevelési és tanítási eredményt érne el, ha az ifjúság hivatásával járó 
érdeklődési körének megfelelően az elemi iskolára épített tovább
képzést, elméleti tárgyak tanítása helyett a műhelyi munka 
köré koncentrálná. E gondolatok kifejtésére, elméleti megalapozá
sára késztette az erfurti akadémia pályatétele. Résztvett a pályá
zaton és dolgozatával (Pädagogik der Gegenwart in Selbstdarstellun
gen. München, 1926.) 78 pályázóval szemben elnyerte a pályadíjat.

1*
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Nagy elégtétel volt e pályázat eredménye. A siker, a nem minden
napi elismerés, pedagógiai elveinek e diadala elnémította egyelőre 
ellenfeleit, Kerschensteinert pedig a megkezdett irány folytatására 
ösztönözte.

Javaslatára a városi tanács megvalósította azokat az elveket, 
melyeket pályamunkájában az elemi iskolából kikerülő ifjúság 
továbbképzésére megállapított. Az átszervezett továbbképző iskolák 
tanterve a műhelyi munka körül csoportosult. München városa 
különféle iskola-műhelyeket állított fel, amelyekben a különböző 
szakmabeli iparostanoncok szakmabeli kiképzést, de ezzel kapcsolat
ban elméleti oktatást is nyertek. Az elemi iskola nyolcadik osz
tályába bevezetett centrális jellegű kézimunka-oktatás és a tovább
képző iskolák ugyanilyen jellegű műhelyi munkája vezette arra a 
gondolatra, hogy az elemi iskola tantervében is nagyobb teret kellene 
adni a kézimunkának, sőt, hogy az elméleti oktatást a manuális 
munkával kell kapcsolatba hozni, mint azt Pestalozzi tette, akitől 
a legtöbbet tanult Kerschensteiner.

így született meg a munkaiskola gondolata, amely Kerschen
steiner első elgondolása szerint nem a mai értelemben vett munka
iskola, amelynek attribútum ai az aktivitás és spontaneitás, hanem 
egyenesen a manuális munkának a szellemi munkához hasonló 
érvényesülése.

A munkaiskola e fogalmazásban tulajdonképpen nem egészen 
új gondolat. Már Rousseau is hangsúlyozza a saját tapasztalatnak 
és tevékenységnek a nevelésben való fontosságát. Pestalozzi is, 
Fröbel is nagy súlyt helyez a manuális munkára. Pestalozzinál a 
gazdasági szempontok is szerepet játszanak, noha nevelő célzata is 
van iskolájában a kézimunkának : a henyélés legjobb ellenszere, a 
munkás életre nevelés eszköze. Fröbel szerint a cselekvésből kell az 
ismerethez jutni. E tanítások azonban mélyebb nyomot nem hagytak.

Új a Kerschensteiner munkaiskolájában a nevelő tendenciának 
minden elődénél nyomatékosabb hangsúlyozása. A kézimunka az 
iskolai nevelésnek éppoly fontos eszköze, mint bármely elméleti tárgy, 
mert az nem csupán a testi erőt és ügyességet fejleszti, de a lélek 
erőit is : kitartásra, tevékenységre, munkára, önállóságra és cselek
vésre nevel. A kézimunkának ez általános pedagógiai célja mellett 
didaktikai célja is van. Pestalozzi tanítása szerint az oktatás törvé
nyeit az emberi szellem fejlődésének változhatatlan menetéből kell 
elvonni. Már pedig a népiskolás gyermek a tapasztalat világában él, 
az absztrakció nem érdekli. Itt a tapasztalatból kiindulva kell eljutni 
az absztrakcióhoz, a munkaiskolában a munka lesz az, ami az absz
trakcióhoz vezet. Az állami élet szempontjából is igen nagy jelentő
sége van a munkaiskolának. Az állam hasznos tagjává kell nevel
nünk az utánunk következő nemzedéket. Amint Kerschensteiner 
mondja : „Csak munka által lesz az ember a közösség szempontjából 
„brauchbarer Mensch“ . (Kerschensteiner : Der Begrifj der Arbeits
schule. Leipzig, 1912.)
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Kerschensteinernek a munkaiskolára vonatkozó elmélete csak
hamar ismertté lett azáltal, hogy azt a gyakorlatban is megvalósí
totta és egy világváros népiskolai szervezetének és oktatási eljárása-» 
nak alapprincipiumává tette. A felügyelete alá tartozó iskolákat 
ellátta kertekkel, amelyeket a gyermekek maguk műveltek meg, 
terrariumot, akváriumot létesített, megreformálta a rajzoktatást, 
amely elavult módszerével a gyermek ábrázolási kedvét inkább 
lohasztotta, semmint fokozta. Szerepet adott az agyagmunkának, 
sőt a felsőbb osztályokban fém- és famunkát is végeztek a fiúk, 
a leányok pedig intenzív női kézimunka mellett főzni is tanultak. 
Ugyancsak a felsőbb, a 7—-X. osztály számára kémiai és fizikai labo
ratóriumokat állított fel, ahol a tanulók is végeztek kísérletet. 
E gyakorlati tevékenykedés, e manuális munka azonban a legszoro
sabb kapcsolatban volt magával az elméleti oktatással, mint az absz
trakció előzménye, avagy a megismert törvény, igazság kifejezése, 
illetőleg alkalmazása.

Kerchensteiner iskolareformjának a híre messzire eljutott. 
E hírnevet elsősorban a reform ellenzőinek köszönhette. A herbartiá- 
nusok ugyanis az „arbeitsschule“ eszméjét még nagyobb szentség- 
törésnek tekintették, mint a reáliák tantervének módosítását. Mün
chen valóságos pedagógiai Mekka lett, ahova a világ minden részé
ből zarándokoltak a pedagógusok, hogy Kerschensteiner alkotásait 
tanulmányozzák. Az angolszászok, különösen az amerikaiak a ter
melés praktikus szemüvegén keresztül szemlélték Kerschensteiner 
reformált elemi iskoláját, különösen pedig továbbképző iskoláit. 
A pragmatikus filozófia neveltjei és az utilitarizmus fiai a müncheni 
iskolák növendékeiben csak a leendő használható munkást látták 
és nem a munka által nevelt jó állampolgárt. Pedagógiai reformeszméi
nek ismertetésére meghívták a kontinens nagyobb városai, így Buda
pest is, ahol 1910-ben ta rto tt nagyszámú hallgatóságnak előadást. 
Angliában két körúton is nyílik alkalma az ország közoktatásának 
tanulmányozására és müncheni iskolaszervezete ismertetésére. 
1908-ban Zürichben, Pestalozzi halálának évfordulóján „Die Schule 
der Zukunft im Geiste Pestalozzi“ címen a svájci és külföldi peda
gógusok egész serege előtt tart előadást a munkaiskoláról, amely
nek fogalma a mai felfogásunk szerint még mindig nem tisztult, még 
mindig a kézimunkán, a testi erők tevékenységén van a hangsúly, 
mint müncheni reformja kezdetén 1899-ben és nem általában a tevé
kenységen.

Kerschensteiner munkaiskoláról való felfogását sokan szándéko
san félreértették és magyarázták. így a szocializmus pedagógusai 
Kerschensteiner munkaiskola fogalmából törölték nevelő tenden
ciáját és csak a gazdasági célzatot hagyták meg benne. A szocialisták 
szerint a nevelés középpontja a produktív iskola, mert a társadalmi 
produkció az alapja az egész kultúrának : csak az ilyen iskola nevel
heti a gyermeket a produktív munkán alapuló szociális társadalmi
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rendbe. (Heinrich Schulz : Die Schulreform der Socialdemokratie, 
Berlin, 1911.)

Az orosz kommunizmusban Kerschensteiner munkaiskolája 
a „polytechnizmus“ címén a leendő gyárimunkás technikai készségét 
fejlesztő intézménnyé és módszerré torzul. (Sliosberg : Die Schule 
im heutigen Sowjetrussland. Pädagogisches Zentralblatt. 1932, 
1- 2 .)

A baloldal e túlzásával szemben konzervatív pedagógusok mél
tán  vetették Kerschensteiner szemére, hogy munkaiskolája túlságo
san materiális, mikor a kézimunkát a szellemi munka rovására favo
rizálja és különösen kifogásolták, hogy ő is, de különösen túlzó követői 
az új iskolát a régivel, mint munkaiskolát és tanulóiskolát állítják 
szembe, munka alatt csak kézimunkát értenek, mintha a tanulás, 
a szellemi tevékenység nem is volna munka. E túlzások és tiltako
zások Kerschensteinert további szemlélődésre, elvei megvizsgálására 
késztették és ennek, különösen olvasmányainak, a kiváló drezdai 
didaktikussal, Gaudiggal, a nem kevésbbé eredeti amerikai pedagógus
sal és filozófussal John Dewey-vel, a müncheni filozófus Alois Fischer- 
rel folytatott eszmecseréinek eredményeképpen mind tisztultabb 
lett Kerschensteiner munkaiskola fogalma, a manuális követelmény 
helyét mindinkább a szellemi aktivitás, az öntevékenység jegye fog
lalta el.

A fogalom tisztázatlanságát m utatja az 1918-as birodalmi alkot
mány következő, nem éppen szerencsés fogalmazása is : „Arbeits
unterricht ist ordentlicher Lehrgegenstand in allen Schulen“ , 
E rendelkezés a munkaoktatásról mint tantárgyról beszél, holott 
Kerschensteiner ebben az időben már sokkal inkább metodikai el
járást értett alatta. Az új birodalmi alkotmány iskolaügyi rendelkezé
seinek realizálására egybehívott birodalmi tanügyi konferencia 
(1920 július 11— 19.) a munkaiskolára vonatkozó megállapodásai 
is arról tanúskodnak, hogy a konferencia e kérdést előkészítő bizott
sága, amelynek tanácskozásain Kerschensteiner is résztvett, a foga
lom tartalmi jegyeinek megállapításánál az eltérő véleményeket 
nem tudta közös nevezőre hozni. A konferenciának a munkaiskolára 
vonatkozó megállapodásaiból két ellentétes álláspont egyenlő erejére 
lehet következtetni. A munkaiskola a tanácskozások eredménye 
szerint pedagógiai alapelv : a közösség az egyént munkával munkára 
a közösség tagjává nevelje ; metodikai elv : a tananyag feldolgozá
sának, a tanító és tanítvány munkájának szabályozója ; de kézi
munkát, illetőleg műhelyi munkát is jelent, mint aminő a formálás, 
papír-, fém-, famunka. E kézimunka szerves része az alsófokú oktatás
nak, a felsőbb fokon külön tantárggyá önállósul ugyan, azonban 
a többi tantárgyakkal való tárgyi kapcsolata ajánlatos. (Die Reichs
schulkonferenz in ihren Ergebnissen. Leipzig. 1920. Zentralinstitut 
für Erziehung und Unterricht, Berlin.)

A munkaiskolának utóbbi, a tanítás tartalm át is meghatározó 
jegye egyre halványult. A későbbi Kerschensteiner szerint csak ott
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beszélhetünk munkaiskoláról, ahol a tanuló benső szükségből egy- 
egy kultúrjavat önállóan, erői tevékenységével elsajátít. (Kerschen- 
steiner : Der Begriff der Arbeitsschule. Leipzig. 1925. VI.)

A munkaiskola ilyen értelmezése, mint az ismeretszerzés és isme
retközlés szellemi folyamatát szabályozó metodikai elv érvényesül 
a porosz középiskolai tantervben is. (Lehrplan—Richtlinien für die 
höhere Schule. Berlin, 1925), amely az oktatást a tanuló aktivitására, 
benső szükségérzetből fakadó tevékenységére, értelmi, művészi és 
technikai alkotó munkájára építi. A munkaiskola ilyen értelmezése 
— mint pedagógiai és metodikai princípium — érvényesül ma álta
lában a nyugati országok közoktatásában, minden iskolatípusban, 
így nálunk is. A régi, a tanuló befogadóképességére támaszkodó és 
memorizáló iskolát a munkaiskola, a szellemi erők kifejlését célzó, 
a tanuló bensőleg motivált és önálló aktivitását igénylő oktatás vál
to tta fel. A Kerchensteiner vetette mag gazdag termést hozott.

Nem kevésbbé termékenyítőleg hatott a pedagógiai irodalomra, 
de a gyakorlatra is Kerschensteinernek állampolgári nevelés gon
dolata. Ez eszme sem új. Felvetődött már a görög filozófiában is, 
határozottabb körvonalat az újabb időkben nyert, amikor a modern 
állam a több joggal több kötelességet ró a polgárokra és amikor 
az indusztrializálódás kitermelte proletártömegek és az állam közötti 
kapcsolatok erkölcsi jellege szinte teljesen megszűnt. A század elején 
kiadott porosz tantervek az állami intézmények, a polgári jogok és 
kötelességek ismertetését a történelem tanításával kapcsolatban 
mindentípusú iskolában szükségesnek tartják. Pedagógusok azonban 
nem igen foglalkoztak e kérdéssel, csak a legkiválóbbak, mint Dörp- 
feld és Matthias veszik észre, hogy az iskola e tekintetben nem oldja 
meg feladatát.

Ily előzmények után jelent meg 1899-ben az erfurti tudományos 
akadémia már említett pályázati hirdetése (Wie ist unsere männ
liche Jugend von der Entlassung aus der Volksschule bis zum Ein
tritt in den Heeresdienst am zweckmässigsten für die bürgerliche 
Gesellschaft zu erziehen?), amelynek eredménye Kerschensteiner 
pályakoszorús műve : Die Staatsbürgerliche Erziehung der deut
schen Jugend. (Erfurt, 1901.) Az állampolgári nevelés ez időponttól 
kedzve állandó témája a pedagógiai irodalomnak, pedagógiai kon
gresszusoknak, és nem kisebb gondja a tantervek és utasítások készí
tőinek. Pályaművében a pályázatnak megfelelően a népiskolából 
kikerült ifjúság továbbneveléséről, illetőleg állampolgári neveléséről 
elmélkedik és a műhelyi szakmunkával, mint centráló foglalkoz
tatással kapcsolatban véli az állampolgári nevelést, az állam iránti 
kötelességek teljesítésére való nevelést megoldhatónak.

Az állampolgári nevelés gondolatát pályaművével bedobta 
a pedagógiai közvéleménybe, erre várt a fogalom tisztázása, az állam- 
polgári nevelés célravezető eszközeinek, módjainak az összes iskola
fajokra való megállapítása. Természetesen Kerschensteiner is meg
tette e tekintetben is a magáét, sőt bízvást elmondhatjuk, hogy
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e padagógiai, egyszersmind politikai probléma mai elméleti megol
dása elsősorban az ő érdeme. Felfogása e témáról folyton-folyvást 
fejlődött, mélyült ugyan, mint a munkaiskoláról való teóriája, de az 
első elgondolás (1899) és az utolsó megoldás (1929) között inkább 
a mikéntben, az eszközök és módok megállapításában van különb
ség, a fogalom lényeges jegyei azonosak. Az állampolgári nevelés célja 
Kerschensteiner szerint is csak egy le h e t: a jó állampolgár. Jó állam
polgár azonban csak az, aki a maga egyéni érdekeit alá tudja rendelni 
a közösség érdekeinek, a közösség javáért áldozatra kész. Ilyen 
cselekvésre és életre azonban nem elegendő a polgári jogok és köte
lességek ismerete. Az állampolgári nevelés nem ér célt a jogok és 
kötelességek megismertetésével, annál inkább nem, mert a német 
tanügy évszázadok óta az egyén kiművelésével sokat foglalkozik 
ugyan, de a közösségről megfeledkezett. Az állampolgári nevelés
ben az állampolgári jogok és kötelességek ismertetése csak eszköz, 
a cél a közösségre előnyös cselekvéseket motiváló állampolgári érzü
let kifejlesztése. Az állampolgári érzület fogalmát az állam és az állam
polgár fogalmából vezeti le Kerschensteiner. Ha az államot, mint 
a fennálló államrendszer egyik tagját, tehát külpolitikai szempont
ból tekintjük, akkor azok az eszmék döntő jelentőségűek, amelyek 
az államalkotás tényezői : a szabadság, a nemzeti állam és az önerő 
eszméi. Külpolitikai szempontból, más államokra való vonatkozásban 
az állampolgári érzület a külföldi államok önrendelkezési jogának 
és önértékének elismerése, egyszersmind tiltakozás hegemóniára, 
kivételes helyzetre való törekvésük ellen. A saját államunk szempont
jából az állampolgári érzület a három eszme odaadó tiszteletében 
és szolgálatában, idegen erőszak elhárítására és államunk önerejé
nek növelésére irányuló törekvésben nyilatkozhatik meg. Ha az 
államot jogi szempontból tekintjük, mint egy bizonyos elhatárolt 
területen egy uralom alatt egyesített népet, akkor az állampolgári 
érzület összetevője az a hármas viszony, amely az állampolgárt az 
elhatárolt területhez, a rajta lakó néphez és a népet kormányzó 
államhatalomhoz fűzi. A területhez való viszonyban az állampolgári 
érzület a szülőföld szeretete, a néphez való vonatkozásban állam
polgártársainkkal élet- és sorsközösségünk elkötelező tudata, türelem 
és megértés a másvallásúak, más politikai pártállásúakkal szemben. 
Az államhatalomhoz való viszony szempontjából az állampolgári 
érzület az állam berendezkedésének tiszteletben tartása, engedelmes
ség törvényei iránt. Ez engedelmességet azonban ne a büntetéstől 
való félelem motiválja, hanem azon erkölcsi eszméknek a tisztelete, 
amelyek az állam törvényeiben, intézményeiben, egész berendezkedé
sében alakot öltöttek. A helyes érzületű állampolgár minden cselek
vésével egy erkölcsi közösség és a valóban nemzeti állam eszméje 
megvalósításán fáradozik. Az ilyen állampolgári érzület nem engedi 
meg, hogy az állami élet folyásának, a közügyek intézésének közöm
bös szemlélői legyünk, hanem minden ily megnyilvánulást élénk 
figyelemmel kísérünk, törekszünk arról tárgyilagos képet szerezni,
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akaratunkat, helyeslésünket avagy tiltakozásunkat szavazati jogunk 
gyakorlásával nyilvánítjuk és a köz javáért szívesen fáradozunk. 
Az állampolgári érzületre nevelés már a gyermekkorban megkezdő
dik. Legeredményesebb eszköze az iskola mint munkaiskola : 
a munka. A közösség által munkával munkára nevelt ember jó állam
polgár, mert hiszen az államot az állampolgárok munkája tartja  
fenn és az is virágoztathatja fel. Az iskolában, mint munkaközösség
ben tanulja meg a gyermek, hogy kell a közt szolgálni, akaratát 
a közösség rendjének alárendelni, itt fejlődik ki benne az igazság
érzés és a felelősség. Egyes tantárgyak is — különösen a felsőbb 
iskolákban — az állampolgári nevelés hathatós eszközei lehetnek. 
Ilyen nevelő hatású a történelemtanítás, ha az eseményekben, a 
szereplő történelmi alakok jellemében, egyes történelmi korszakok
ban az erkölcsi tartalm at kutatja és ennek eredményeképpen az 
ifjúság egyeseket, csoportokat, sőt egy-egy korszakot követendő 
példaképül választhat. Nagy nevelő hatása lehet a nemzeti nyelv 
és irodalom és a földrajz, különösen, mint lakóhelyismeret vagy a 
haza földrajza tanításának.

Az állampolgári érzületre nevelés közvetett módon is történik. 
Nevel a milieu, amelyben születtünk, nevelkedünk, az egészséges 
közszellem, amely az állam minden intézménye működésében, külö
nösen a vezetők ténykedésében és az állampolgároknak az állam 
intézményei és a hatalom birtokosairól való felfogásában nyilvánul 
meg. Az állam igazságosságában és méltányosságában, oltalmazó 
erejében, valamint a vezetők jellemében való bizalom, tehát állam- 
polgári atmoszféra nélkül, az ifjúság állampolgári érzülete nem fej
lődhetik ki. (Kerschensteiner: Der Begriff der staatsbürgerlichen 
Erziehung. Leipzig, 1926.)

Az állampolgári neveléssel az 1920-ban tarto tt német birodalmi 
tanügyi kongresszus is foglalkozott. A kongresszus szerint az állam- 
polgári nevelés csak úgy lehet sikeres, ha az iskola minden tan
anyagát az állampolgári érzület szelleme hatja át. Az iskola azonban 
az állampolgári érzületre való nevelés feladatát az állampolgári 
ismeretek tantárgyként való tanításával is igyekezzék megoldani. 
{Die Reichsschulkonferenz in ihren Ergebnissen. Zentralinstitut für 
Erziehung und Unterricht. Leipzig.) Kerschensteiner gondolatai az 
állampolgári nevelésről termékenyítőleg hatottak mind az elméletre, 
mind a gyakorlatra. A német pedagógiai irodalom e gondolatokat a 
szokásos alapossággal v ita tta  meg, a leszűrt eredmények az újabb 
tantervekben, tehát a gyakorlatban is érvényesültek. Sőt e gondo
latok tovább is fejlődtek. Az állampolgári érzület fejlesztésére 
Kerschensteiner követői szerint különösen alkalmas az ifjúság önkor
mányzata. Egy-egy osztály, vagy iskola autonom közösség mint 
osztály- vagy iskolaközség, az iskolaközségek pedig magasabb szer
vezetté, legfelső fokon iskolaállammá egyesülnek. Az iskolaközség, 
iskolaállam maga választja vezetőit, maga hozza törvényeit és maga 
gondoskodik azoknak végrehajtásáról. Az Amerikai Egyesült Államok-
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ban, de más országokban is már történtek kísérletek ilyen iskola
községek, iskolaállamok szervezésére.

Nálunk Imre Sándor foglalkozott irodalmilag az állampolgári 
nevelés problémájával, amely az ő műveiben a nemzetnevelés kérdé
sévé emelkedik és nyer ezáltal több színt és súlyt. (Imre Sándor : 
Nemzetnevelés. Budapest, 1912.) Az állampolgári nevelés kérdését 
különben a magyar pedagógiai irodalom nem vitatta meg, gyakorlati 
konzekvenciáit is a tantervek vagy egyáltalában nem, vagy csak 
részben érvényesítik. Pedig az államról, a polgári jogok és köteles
ségek gyakorlásáról való átlagos magyar felfogás mielőbbi korrekciót 
igényel.

Kerschensteiner 1920-ban megvált tanügyi tanácsnoki állásától. 
Egy negyedszázados hivatali működés után azzal a jóleső tudattal 
távozhatott állásából, hogy törekvéseit siker koronázta, München 
közoktatását szervezetében és tanítási eljárásában új alapokra fek
tette. A nyugalom jól megérdemelt évei helyett azonban ismét 
csak a lázas tevékenység esztendei következtek, csupán a színtér 
változott és a tevékenység célja módosult. Nyugalombavonulását 
megelőző évben ugyanis a mücheni egyetem tanácsa az egyetem tisz
teletbeli professzorává választotta. E kitüntetéssel életének új 
szakasza kezdődik, a teoretikusé, a tudósé. E periódus neveléstörté
neti szempontból nincs oly nagyjelentőségű, mint életének előző 
korszaka, bár ugyanazon nemes szándék, eszményi célok vezették, 
ugyanazon szent lángban égett most is, élete alkonyán, mint ifjú- 
és férfikorában. 65 éves korában lesz egyetemi tanár és e minőségé
ben oly gazdag irodalmi munkásságot fejt ki, amely egy hosszú, 
tudós életnek is díszére válnék. (Egyetemi tanár korában írta a 
folyóiratokban megjelent tanulmányain kívül : Die Seele des Erzie
hers und das Problem der Lehrerbildung. Leipzig, 1921. A utorität 
und Freiheit als Bildungsgrundsätze. Leipzig, 1924. Theorie der 
Bildung. Leipzig, 1926.)

Egyetemi tanári évei a tudományos rendszerezés ideje. Évek 
hosszú sora alatt kemény munkával szerzett pedagógiai meggyőző
dését próbálja igazolni, rendszerbe foglalni. Noha Kerschensteiner 
eredeti, újító elme volt, e pedagógiai meggyőződése kialakulásában 
idegen hatások is érvényesültek, a rendszerező tudós is nemcsak 
gondolatokat vett át másoktól, de e gondolatok indokolását, sőt 
rendszerrészleteket is. A kölcsönzéseket azonban saját gondolataival 
egységessé olvasztotta, rendszerét a szisztematikus gondolkozás 
teljes apparátusával építette fel.

Nem lehet itt feladatunk, hogy e rendszert, amely az általános 
pedagógia minden kérdésére feleletet kíván adni, részletezzük. Meg 
kell elégednünk azzal, hogy Kerschensteiner rendszerének alap
pilléreire reámutassunk és pedagógiai irányát megjelöljük.

Kerschensteiner szerint a tudományos pedagógia a filozófiának 
önálló ága és nem alkalmazott etika, logika, vagy esztétika. E tudo
mány három alapvető fogalmon épül föl : a nevelés, az érdeklődés-
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és az érték fogalmán. A nevelés formálás, alakítás ; tárgya az ember, 
célja az egyénnek autonom erkölcsi személyiséggé fejlesztése. 
Eszközei a kultúrjavak, amelyek az emberi tudat két apriori funk
ciója, az ítélés és értékelés útján a fejlődés folyamán jöttek létre. 
Ezek szellemi javak. Struktúrájukat a tudat törvényszerűségeitől 
nyerték, tartalm uk szerint különbözők : tudomány, művészet, szo
ciális közösség, erkölcsi személyiség, államformák, vallásrendszerek. 
E kultúrjavak mindenikének megvan a maga nyelve, logikája, dina
mikája. A művelés feladata, az embert e javak nyelvével, logikájá
val, dinamikájával megismertetni, hogy e javak struktúráját intuitív, 
vagy racionális úton megértse és ezáltal saját szellemi struktúrájá
nak a kultúrjó szellemi struktúrájával való azonosságát átélje. Ez az 
azonossági élmény egyszersmind értékélmény, szellemi érték élménye, 
amelyet mint megelégedést saját szellemi struktúránk előrehaladó 
rendje fölött élünk át. Ez az élmény annál intenzívebb, a szellemi 
gyarapodás annál nagyobb, mennél hasonlóbb a kultúrjó szellemi 
struktúrája a felvevő egyén szellemi struktúrájához. Ebből követ
kezik Kerschensteiner szerint a nevelési eljárás alapaxiomája : Az 
egyén nevelése csak olyan kultúrjavak által lehetséges, amelyek 
szellemi struktúrája egészben, vagy részben az individuum fejlődési 
fokával azonos. A nevelés eredménye az egyén műveltsége, amely 
nem egyéb, mint a kultúrjavak által ébresztett és egyénileg organizált 
értékalakulat. A nevelés, az értékekhez való juttatás, természetesen, 
a lélek minden erőjét igénybeveszi, iskolázza, erősíti, ezért a nevelés 
az erők fejlesztését is jelenti.

A kultúrjavak megőrzése, ápolása és továbbfejlesztése a közösség 
feladata, amelynek az egyén tagja lesz. Ebből következik, hogy a 
közösség kollektív értékformációja, vagyis kultúrája az egyén érték- 
formációját, tehát az egyéni kultúrát is meghatározza. Mivelhogy 
az értékek átélése a kultúrjavak által történik, az egyes ember 
erkölcsi állapota — lévén a műveltség erkölcsi állapot — függ azon 
közösség erkölcsi állapotától, amelyhez tartozik. 11a tehát a művelés 
céljául az autonom erkölcsi személyiség kifejlesztését tűzzük ki, 
akkor ez a célkitűzés magában foglalja az erkölcsi közösség követel
ményét is. Minthogy az egyént a közösség tagjává neveljük, a nevelés 
akkor ér célt, ha az egyént a közösség etizálásának szolgálatára 
neveli. E szolgálatot azonban egy bizonyos pályán, bizonyos hivatás 
gyakorlásával teljesítheti, a hivatás minél tökéletesebb betöltése 
egyszersmind a társadalmi, vagy közösségi erkölcs minél tökéletesebb 
szolgálatát is jelenti. Az individuális munkahivatásra való nevelés, 
a szakképzés individuális, egyszersmind szociális hivatásra való 
nevelés is. E tényből következik, hogy nincs és nem lehet külön 
individuális és szociális pedagógia, csak egy pedagógia van, amelynek 
célja az autonom erkölcsi személyiség. A nevelés e fogalmából vezeti 
le Kerschensteiner a nevelési eljárás és nevelési szervezetek, tehát 
a didaktika és iskolaszervezet normáit. E fejtegetései követett 
gyakorlati pedagógiájának elméleti igazolásai.
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A pedagógiai tudomány másik alapfogalma Kerschensteiner 
szerint az érdeklődés, amelynek a leglényegesebb tulajdonsága az 
aktivitási tendencia olyan kultúrjó organizálása iránt, amelynek 
struktúrája a felvevő alany szellemi struktúrájához hasonló. Az 
érdeklődés egyének szerint is különböző, függ az öröklött dispozi- 
cióktól, de függ az individuum szellemi fejlettségétől különösen, tehát 
műveltségi állapotától.

A pedagógia harmadik alapfogalma az érték. A nevelés az 
individuum felett álló, az erkölcsi élet alapját átható eszmék, a jó, 
igaz, szép, szentség értékeinek megvalósítására törekszik. Ez abszolút 
értékek megjelenése a kultúrjó, a nevelés eszköze. A nevelés tehát 
értékek organizálása tudatunkban. (Kerschensteiner: Theorie und 
Bildung. Leipzig, 1926.)

Kerschensteiner rendszerének e nagyon vázlatos bemutatásából 
is megállapítható, hogy ő a személyiség pedagógiájának egyik leg
tiszteletreméltóbb híve, hogy rendszerének axiológiai megalapozásán 
az ujkantiánusok, Windelband, Rickert hatása érezhető, de meg
találjuk e rendszerben Spranger pszichológiájának a nyomait is. 
E hatások ellenére ez az épület, amelyet Kerschensteiner egy hosszú 
élet páratlan energiájával emelt, egységes stílusban épült, egy nagy, 
Pestalozzihoz a lélek erejére különösen hasonló személyiség nagy
értékű hagyatéka.

Kerschensteiner a nevelés céljául az erkölcsi személyiséget tűzte 
ki, műveiben megjelölte az utakat, eszközöket, módokat, amelyekkel 
e cél megközelíthető. E nagy pedagógus tanítását élete illusztrálja, 
amely zökkenésnélküli közeledés a tökéletesség felé.

Debrecen.
Papp Ferenc.

Régi magyar kapcsolatok Angolországban.
A XYII-ik század 30-as éveiben egy magyar diák, névszerint 

Tolnai Báli János, a váradi iskola növendéke, I. Rákóczy György 
erdélyi fejedelem költségén, előbb Hollandiában (1631—1634), 
majd Angolországban (1634—1638) gyarapította filozófiai és theoló- 
giai ismereteit, szerzett éppoly széleskörű, mint alapos műveltséget. 
Lelke mohó vággyal ragadta meg az előhaladott Nyugat eszme- 
áramlatait, a filozófiában Ramus és Baco új gondolatait, a vallásos 
és egyházi élet körében a puritánizmus eszméit és a presbyteri egy
házkormányzati elveket. Hazatérte után I. Rákóczy Gy., a sárospa- 
pataki kollégium első rektorává (rector primarius) nevezte ki. Tolnai, 
amint állását elfoglalta, azonnal hozzáfogott a külföldön magába 
szívott új eszmék hirdetéséhez és életbeléptetéséhez. De merész 
újításaival, melyeket az iskolai oktatás köréből csakhamar az egyházi
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élet mezejére is átplántált, a papságot és az iskola egyházi felügyelőit 
annyira maga ellen ingerelte, hogy 1642 végén kénytelen volt igazgató
tanári állását a miskolci lelkészi állással fölcserélni, majd a szatmári 
zsinat 1646-ban tokaji lelkészi állásától is elmozdító őt. Lórántfy 
Zsuzsánnának, midőn férje halála után ifjabb fiával, Zsigmonddal, 
Patakra költözött, itt egyik legelső lépése volt, hogy Tolnait 1649 
augusztus havában rektorprofesszori állásába visszahelyezte.

íme, ez volt ama férfiú, aki Comeniusnak, I évi pataki működése 
(1650—1654) alatt, mint főmunkatársa, oldala mellett állott. De 
vájjon már a Comenius Patakra való meghívásában is nem volt-e 
neki része?

Erre vonatkozólag Comenius Sárospatakról való eltávozásakor, 
1654 június 2-án ta rto tt Búcsúbeszédében úgy nyilatkozik, hogy az ő 
Patakra hívásának főfő hangoztatója és javaslója, majd utóbb, itteni 
működése alatt, reformmunkáinak állandó sürgetője és ösztönzője 
Tolnai rektor volt (Tolnai, qui me hue vocandi primus author & 
suasor, dein autem in urgendis operis primarius & perpetuus instiga
tor fuisti“). Beszédében még két más helyen is emlékezik róla, neve
zetesen a fejedelemasszony és Zsigmond herceg után mindjárt har
madik helyen Tolnait említi azok közt, kiknek az iskola előhaladásá- 
ban előkelő, vezető szerepűk v o lt; majd utóbb buzdítja őt, hogy töltse 
be a diákokat égi tudománnyal, jó erkölcsökkel, és mint igazgató, 
zabolázza meg az ifjúság tom bolását! — Ha a két utóbbi nyilatkozat 
azt mutatja, mily nagy súlyt tulajdonított Comenius Tolnainak az 
iskola felvirágoztatása körül, mily nagy tekintélyben és tiszteletben 
állott előtte Tolnai, az előbbiből világosan kitetszik, hogy ő irányí
to tta  a fejedelemasszony figyelmét Comeniusra, hogy nyomban 
Patakra való visszatérte után javaslatba hozta előtte a kollégium 
fejlesztése, magasabb színvonalra emelése céljából kora legnagyobb 
hírű, legmagasabb szárnyalású pedagógusának Patakra való meg
hívását. E javaslatok, sürgetések kifolyása lett, mint az Opera Didac- 
tica Omnia III. részében olvassuk, hogy Lórántfy Zsuzsánna 1649 
őszén és 1650 elején három ízben is levéllel fordult Comeniushoz ; 
majd, mikor ez nem használt, 1650 február havában Zsigmond her
ceg hívta őt szeretettel az iskola reformja tárgyában tartandó tanács
kozásra Patakra, s leveléhez mellékelve volt Tolnai Jánosnak, a pataki 
iskola rektorának levele, telve a rábeszélésnek mindennemű érvei
vel.1 A sürgető hívásoknak Comenius, tekintettel főként a szám
űzött cseh-morva testvéreknek a Rákóczi fejedelmi háztól remél
hető megsegítésére, végre is engedett s 1650 október végén, miután 
a kollégium újjászervezése tárgyában a tokaji értekezleten készített 
tervezetét elfogadták (1650 május), ennek végrehajtása végett 
Patakra költözött.

Mikor Tolnainak a Comenius Patakra hívása érdekében kifej
te tt buzgólkodásáról, majd utóbb az ő pataki működésével szemben 
tanúsított hathatós támogatásáról Comenius ezen elismerő nyilat-

1 Continuatio Admonitionis etc. § 99.
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kozatait olvastam, — önkéntelenül fölvetettem azt a kérdést : hol, 
mikor és hogyan ismerkedett meg ez a nagyeszű, jeles képzettségű, 
széles látókörű tanár és tudós Comeniusszal? a Comenius pedagógiai 
eszméivel és törekvéseivel? E gondolatnak annyival is inkább föl 
kellett lelkemben merülnie, mert Zoványi, aki egy eléggé terjedel
mes munkát szentel a Tolnai reformeszméi, újításai, küzdelmei ismer
tetésének (Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban. 
1911. 375. 1.), s ebben a Tolnai és Comenius együttműködéséről is 
megemlékezik, egy szót sem ejt arról, hol, hogyan és mikor ju to tt 
el Tolnai a Comenius pedagógiájának ismeretére és lett eszméinek 
lelkes hívévé, apostolává?

Tolnainak a Comenius pedagógiájával való megismerkedését 
okvetlenül Hollandiában és Angolországban végzett tanulmányai 
idejére kell tennünk. E két ország közül is kiváltképpen Angolorszá
got vehetjük, mint olyat célba, hol Tolnai a Comenius eszméinek, 
műveinek közelébe juthatott, és pedig azért, mert Angolország az 
1634—1638. években már mélyebben bekapcsolódott a Comenius 
eszméibe és törekvéseibe, mint Hollandia az 1631—1634. években. 
Míg Hollandia a jelzett években semmi közelebbi kapcsolatot nem 
m utat Comeniusszal és az ő eszméivel, s így alig nyújthatott az o tt 
élő, tanulmányozó magyar diáknak lehetőséget arra, hogy azokkal 
megismerkedjék, — Angolországban már 1631-ben megjelenik a Ja
nim első, Anchoran-féle átdolgozása, 1632-ben megindul Comenius- 
nak Hartlib Sámuellel való levelezése, melynek folyamán Comenius, 
angol protektora és barátja kérésére, 1636-ban megküldi ennek te r
vezett panszofiai művének egy tüzetes vázlatát, valamint a Didactica 
Magna tartalomjegyzékét. Hartlib a következő évben Comenius 
tudta nélkül, Oxfordban közrebocsátotta az előbbi munkát Conatuum 
Comenianorum Praeludia cím alatt, mely aztán 1639—ben Comenius 
hozzájárulásával, Pansophiae Prodromus cím alatt lá to tt napvilágot. 
Mindakét kiadás lelkes fogadtatásra talált s egész Európa hevült 
a panszofia és a jobb didaktika megvalósításáért. Ebben a szellemi 
atmoszférában, mely 1636-ban Angolországban a Comenius eszméi 
és törekvései iránt megnyilatkozott, nem oly csodálatos, ha Tolnai, 
ez a reformeszmék iránt fogékony, a modern filozófia és pedagógia 
eszméit mohó lélekkel megragadó ifjú is figyelmessé lett a nagyhírű 
pedagógus filozófiai és pedagógiai eszméi iránt. De vájjon csak úgy 
magától bukkant-e azokra ? csak magoktól kerültek-e Comenius 
művei és eszméi az útjába? vagy talán volt Angolországban valaki, 
egy kiváló pedagógus vagy kultúrfilozófus, aki a Tolnai figyelmét 
ezekre ráirányította?

Ma már abban a helyzetben vagyunk, hogy erre az utóbbi kérdésre 
igennel tudunk válaszolni s rá tudunk Tolnai azon nagyhírű angol 
barátaira mutatni, akiknek révén ő a Comenius eszméivel meg
ismerkedett.

Az első útbaigazítással erre nézve maga Comenius szolgál. Késő 
aggkorában írt önéletrajzai művében, a Continuatio Admonilionis-
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ban1, e művének a pataki életére és működésére vonatkozó részében, 
mikor elbeszéli Sárospatakra történt meghivatását, Rákóczy Zsig- 
mond hercegnek ezirányban hozzá írt levelét, hozzáfűzi : „Mellé
kelve volt hozzá Tolnai Jánosnak (aki Hartlibiusnak Angliában sok 
éven át barátja volt, most pedig a híres pataki iskola rektora) le
vele“ (99. §).

Ki volt ez a Hartlib, aki, mint láttuk, 1632-től fogva Come- 
niusszal levelezésben állott s az ő Praéludiáit nyilvánosság elé bocsá
totta?

Hartlib Sámuel 1598-ban Németországban német apától és elő
kelő angol anyától született, Königsbergben s talán Cambridge-ben 
tanult, 1628 körül Angolországba költözött és o tt sok irányú tevé
kenységet fejtett ki, kivált a nevelésügy, a tudományok előbbvitele 
érdekében buzgólkodott, egy ideig egy nemesi nevelőintézet igazga
tó ja  is volt. Kora számos kitűnő és nagytekintélyű férfiával (mint 
pl. Hobbes, R. Boyle, Oldenburg, Hevelius, Gassendi) levelezés
ben állott, buzdította, lelkesítette a tudósokat, elősegítette műveik 
kiadását, pártját fogta a száműzötteknek és a szegény diákoknak. 
Comenius reformeszméit lelkesen igyekezett Angolországban terjesz
teni és magának a nagy pedagógusnak itt működési teret biztosítani 
(1641). Milton neki ajánlotta, mint barátjának, a nevelésről írt 
könyvét (1644), Cromwell is fontos megbízatásokra használta fel. 
Meghalt 1662-ben. Fáradhatatlan író, tiszteletreméltó jellemű férfiú 
volt, akit legkitűnőbb kortársai nagyrabecsültek. Nagy tekintélyét 
és befolyását mutatja, hogy mikor Comenius, a Hartlib hívására, 
1641 szeptember havában Londonba érkezett, itt kitűnt, hogy 
Hartlib a parlament megbízásából (hol számos barátja ült), hívta 
meg őt, hogy itt panszofiai tervezetét részletesen kidolgozza.

A Hartlib baráti köréhez tartozott Hübner Joachim, a panszofia 
lelkes híve, akinek jelentős része volt a Praeludia közrebocsátásában, 
akihez Comenius 1638-ban elküldte a Didactica Magna egy másolatát, 
hogy arról véleményét (mely nem mindenben volt kedvező) meg
hallgassa. Hübner vitte meg, midőn Comeniust 1642 június havá
ban Londonból Párisba hívták, ide ennek válaszát, de Richelietit 
már halva találta s így a meghívásból semmi sem lett.

íme, ez volt az a Hartlib, akivel Tolnai, „sok éven á t“ , vagyis 
angliai tartózkodása alatt, 1634-től 1638-ig jó barátságban állott. 
Most már értjük : hol és hogyan nyílt Tolnainak módja a Comenius 
nevelési eszméivel, didaktikai reformjaival megismerkedni és lassan
ként azok lelkes apostolává válni ! Hartlib mellett, a Hartlib szárnyai 
alatt szívta ő magába a Comenius eszméit, a Comenius tiszteletét 
s vált abban is a Hartlib követőjévé, hogy miként ez a parlamenttel 
Angolországba, ő Lórántfy Zsuzsánnával és Rákóczy Zsigmonddal 
Magyarországba hivatta a nagy morva pedagógust, hogy itt az ok

1 Megjelent az A r c h iv  p ro  h a d a n i o zivo tc  a  sp ise c h  F .  A .  K o m e n s k é n a  
III. évfolyamában.
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tatásügyet a panszofia szellemében és az ő előhaladt didaktikai elvei 
értelmében reformálja, újjászervezze.

Comeniusnak Tolnai és Hartlib szoros kapcsolatáról szóló ada
tá t, az angol könyv- és levéltárakban folytatott kutatásai alapján, 
megerősíti Kvacsala, a nagy Comenius-kutató, aki erre vonatkozó
lag az Archil> pro badani IV. évfolyamában, Zoványi idézett köny
vének bírálatában, a következőket írja : „Angliai tartózkodása ide
jén Tolnai megismerkedett Stoughton angol lelkésszel, Hartlib és 
Hübner barátjával, Bisterfeld ismerősével és tisztelőjével. Nevezett 
Stoughtonnak egy, az ő halála után, amikor Tolnai már Magyar 
országon volt, kiadott irata : Felicitas ultimi saeculi, külső alakja sze
rint levél Tolnaihoz, az erdélyi fejedelemnek ajánlva. Ez iratában 
Stoughton dicsőíti Duryt, Comeniust és Bacot, mint egy új kor hír
nökeit.“

íme Tolnainak két újabb előkelő angol barátja : Stoughton János 
(•(•1639 május 4.) aldermanburyi lelkész (Londonban), — és Dury 
(Dureus) János skót lelkész, Hartlib barátja, akivel ez a református 
egyházak uniója és a vallásos béke helyreállítása érdekében tárgyalt.

Stoughton hátrahagyott s halála után Hartlib által kiadott 
iratának címe (a Britisch Museum könyvtárigazgatóságának szíves 
közlése szerint) a következő : Felicitas Ultimi Saeculi. Epistola, in 
qua, inter alia, calamitosus aevi praesentis status serio deploratur, 
certa felicioris posthoc spes ostenditur & ad prómovendum publicum 
Ecclesiae & Bei literariae bonum omnes excitan tur: in gratiam 
Amici cujusdam paulo ante obitum, scripta á Reverendo Viro Jo
hanne Stoughtono, S. S. Theol. Doctore, Eccles. Aldermanburiensis 
Londini, Pastore dignissimo ; nunc, post decessum e ju s ... publici 
juris facta á S. H. Londini, Typis Richardi Hodskinson. Anno 
MDCXL. — A Dedicatio következőleg hangzik : „Illustrissimo & cel- 
sissimo Principi ac Domino D. Georgio Rakoci, Principi Transyl- 
vaniae, partium regni Hungáriáé Domino, & Siculorum Comiti. & 
Heroi pio, prudenti, forti, felici, pietatis, sapientiae & literarum 
Amatori, Protectori & Propugnatori incomparabili, posthumus hoc 
Opusculum viri pietati, doctrina bene de omnibus merendi. . . Dedi
c a t . . .  Samuel IJartlibius.“

Aki ezt az ajánlást, „a nagyhírű és fenséges Rákóci György feje
delemnek és Úrnak, Erdély fejedelmének, a magyar királyságbeli 
részek urának, a Székelyek grófjának, a kegyes, okos, erős, szeren
csés Hősnek, a kegyesség, bölcsesség és a tudományok páratlan ked
velőjének, oltalmazójának és előharcosának“ szóló hódolatot olvassa, 
első tekintetre észreveszi, hogy e Dedicatio minden szava, kezdve 
a Rákóci név helyes írásától és a fejedelem többi címétől, a fejedelemre 
árasztott hódolati jelzőkig — mind a Tolnai információja, talán tollba
mondása alapján Íratott. Kell-e ennél ékesebb bizonyíték a Tolnai 
és Stoughton, meg Hartlib közt fennálló szoros összeköttetésre, 
barátságra?

íme, ezen előkelő angol barátai, a Hartlib, Hübner, Stoughton
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és Dury útján ismerkedett meg Tolnai a Comenius pedagógiai eszméi
vel és lett azoknak lelkes híveivé ! Angolországi összeköttetésének 
földerítése új fényt vet eddig is eléggé tiszteletreméltó alakjára.

*
A Tolnai és Comenius közt levő, kölcsönös tiszteleten és nagyra

becsülésen alapuló jó viszony, Comenius Patakra költözésével és itteni 
munkássága megkezdésével, nem maradt meg eredeti tisztaságában, 
hanem kissé megzavarodott. E megzavarodásnak többféle okát lehet 
megállapítanunk.

a) Első ok volt az Independentia Aeternarum Confusionum Origó 
című, Comenius által még 1648-ban, az angol vallásügyi viszály
kodások alkalmából írt műnek, Kanizsai nagyszombati lelkész kérel
mére, 1650 nyarán Lesznoban történt közrebocsátása, mely nemcsak 
Bisterfeldet és Medgyesit idegenítette el tőle, hanem a Tolnai lelke
sedését is lehütötte. Comenius e művével, habár az nem irányult 
közvetlenül a presbiteri egyházkormányzati rendszer ellen, mégis 
— midőn e rendszert is úgy tünteti fel, melyben éppoly nagyok a vissza
élések, mint a monarchikus és arisztokratikus egyházkormányzati 
rendszerben — fegyvert adott e rendszer ellenségeinek kezébe s meg
nehezítette Tolnainak és pátronusainak helyzetét, akik éppen ezek
ben az években vívták a presbiteri rendszer életbeléptetéséért leg
hevesebb harcaikat. Maga Comenius is sejtette, hogy e munkájával 
idegenítette el Tolnait magától, mert önéletrajzában a Tolnai ké
sőbbi ellenséges érzületének okául kettőt hoz fel : „Talán hírnevét 
féltette (Tolnai a Comenius hírnevének jelentőségével még Angliában 
tisztában volt s éppen ezért javasolta az ő Patakra való meghívását), 
vagy mivel barátaimnak tanácsására az örökös zavarokat okozó 
independentia eredetéről 1648-ban írt értekezésemet kinyomattam.“ 
Igen, itt van a Tolnai, Bisterfeld és Medgyesi elhidegülésének első oka.

b) A második okot Comeniusnak Drabikkal való összeköttetésé
ben, Drabik jóslatai, utasításai alapján kifejtett politikai akciójában 
kell keresnünk, melyszerint a fejedelmi házat s annak révén Erdélyt 
és Magyarországot a Habsburg-ház elleni támadásra, e ház hatalmá
nak megtörésére igyekezett rábírni, ami aztán a száműzött cseh- 
morva testvéreknek is lehetővé tenné, a vallásszabadság élvezete 
mellett, hazájukba való visszatérését. A politikai viszonyokat alapo
san ismerő és higgadtan megítélő fejedelemasszony fiainak minden 
efféle kalandos vállalkozását helytelenítette s amennyire hatalmában 
állott, megakadályozta ; vele ta rto tt e tekintetben Tolnai, Bisterfeld 
és Medgyesi is.

c) Némi csalódásra adott okot Tolnai és Comenius közt a kettő
nek a főiskolánál elfoglalt, sok tekintetben rokon természetű állása. 
Tolnai ugyanis rektorprofesszor, Comenius pedig paedagogiarcha, 
tanulmányi vezető, vagy felügyelő volt s így érthető, hogy a leg
teljesebb jóakarat mellett is könnyen tám adt közöttük hatásköri 
összeütközés. Comenius, úgylátszik, már 1650 végén panaszt te tt
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efelől Zsigmond hercegnek, mert a herceg 1651 január 8-án Fogaras- 
ról azt írja Klobusiczld András jószágigazgatónak és iskolai gond
noknak : „Comenius u ra m ... miből panaszkodott Tolnai uram 
ellen, isten kivivén, meg kell orvosolnunk azt is.“ Részben e súrlódás 
megelőzésének, részben az egyházkormányzatban tervbevett újítások 
hathatósabb munkálásának gondolata vezette Lórántfy Zsuzsánnát, 
mikor 1650 őszén Tolnait, Veréczi helyett, pataki első pappá akarta 
tétetni, de törekvése a pataki gyülekezet ellenállásán hajótörést szen
vedett.1 Talán ekkor adatta, részben kárpótlásul, részben hogy tekin
télyét emelje, Comenius a fejedelemasszony által Tolnainak a profesz- 
szori címet.1 2

d) Végül szembeállította Tolnait Comeniusszal az iskolai szín
játékok előadásának kérdése, melyeknek Tolnai — Kálvin példája 
nyomán — elvi ellensége volt s főként az ő ellenállása okozhatta, 
hogy Comenius ebbeli törekvéseivel éveken át hiába fáradozott 
s csak utolsó pataki esztendejében, 1654 tavaszán tudta, a fejedelem
asszony határozott rendelkezése folytán, iskolai színműveit előadatni, 
amikor oly nagy sikert arato tt velők, hogy Tolnait is egészen a maga 
pártjára hódította.

Comenius önéletrajzi följegyzéseiben Tolnait úgy tünteti föl, 
mint aki, talán féltékenységből, neki és jószándékú javaslatainak, 
utóbb ellensége lett („meum, meliorumque consiliorum adversarium 
fuisse repertum“). A féltékenységre már a) alatt megtettem észrevé
telemet. Kiegészítésül még a következőket kell megjegyeznem. 
Comenius ezeket az életrajzi följegyzéseket 1669-ben, tehát 77 éves 
korában, gyöngülő emlékezettel írta, amiről helyi és időrendi téve
dései tesznek bizonyságot, melyek nem egyszer ellenmondásban 
állnak leveleivel, vagy korábban te tt nyilatkozataival. Tolnairól 
szóló kedvezőtlen nyilatkozata is ezek sorába tartozik. A közöttük 
tám adt súrlódásokat, ellentéteket, melyek előidézésében Comenius- 
nak is része volt, nem lehet a Tolnai „ellenséges érzülete“ gyanánt 
feltüntetni. Semmi adatunk sincs arra, hogy Tolnai a Comenius iskolai 
reformjaiban gáncsoskodott volna ; e föltevésnek maga Comenius 
ellentmond, mikor Búcsúbeszédében azt állítja Tolnairól, hogy „iskolai 
reformmunkáiban fő-fő és állandó sürgetője és ösztönzője volt.“ 
Ha sürgette őket, támogatnia is kellett Comeniust, hogy azok életbe
léphessenek ; ámde lehetetlenség, hogy aki Comeniusnak tanügyi 
reformjaiban főmunkatársa volt, ellensége lehetett, irigykedhetett 
volna reá. Nehéz föltennünk, hogy Comeniusnak e nyilatkozatot csak 
az udvariasság adta volna ajkára. Megerősíti Comeniusnak Tolnairól 
való kedvező véleményét egy 1657-ben, 3 évvel Patakról való eltá
vozása után, tehát amikor már igazán semmi oka sem lehetett arra, 
hogy iránta udvariaskodjék, az Opera Did. Omnia IV. részében

1 Zoványi icl. mű 261-262. 1.
2 „A nagyhírű, nevű Comenius Ámos Jánosnak akarattya volt, hogy 

professori titulussal illessen“ — írja Tolnai 1654-ben D a n e u s  R á c a i  c. könyve 
150. lapján.

I
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<107. 1.) te tt nyilatkozata, hol Tolnait is azok közé sorolja, akikre 
a panszofia tervének kidolgozását örökségül hagyja. íme Comenius még 
ekkor nem tarthatta  Tolnait ellenségének, mert nehezen tehető föl, 
hogy leikéhez forrott panszofiai eszméjének kidolgozását egy ellenségére 
bízza. E nyilatkozat, kapcsolatban a Búcsúbeszéd idézett nyilatko
zatával, a Tolnai iránt való teljes bizalmat és nagyrabecsülést fejezi 
ki — s így a késő aggkorában, gyöngülő emlékezettel írt ellentétes 
színezetű nyilatkozatnak nem lehet kellő súlyt tulajdonítanunk.

Tolnai, akit úgyis, mint tudóst, úgyis, mint tanárt, hazai kor
társai is nagy dicséretekkel halmoztak el,1 mint számos adat, nem 
utolsó sorban Comeniusnak többrendbeli nyilatkozata m utatja : 
méltó partnere, főmunkatársa volt Comeniusnak Sárospatakon.

Sárospatak. Rácz Lajos.

Az eperjesi ev. Kollégium sorsa a világháború
után.

Az eperjesi Kollégium közvetlenül a világháború előtt állott 
virágzásának tetőpontján. A világháború után azonban, lehet mon
dani máról holnapra valósággal tönkrement.

Stefanek Antal, a csehszlovák kormánynak teljhatalmú tanügyi 
referense, 1919-ben az eperjesi Kollégium összes tanintézeteit is állami 
kezelésbe akarta átvenni. Eperjesen való megjelenése nagy izgalmat 
váltott ki ez ősi iskola pártfogói között. Miként másutt, úgy itt is 
az erőszak fegyvereivel akarta tervét végrehajtani. Miután ez nem 
sikerült s belátta, hogy oly könnyen célját el nem érheti, mint Rozs
nyón és másutt, a Kollégium felügyelőjétől az iskola kormányzó- 
tanácsának egybehívását kérte, amelyet aztán Bánó Árpád, kollé
giumi felügyelő 1919 március hó 4-ére, d. u. 3 órára egybe is hívott. 
Ezen a gyűlésen Stefanek kijelentette, hogy ebből az alkalomból 
csak tájékozódni óhajt a Kollégiumnak az államhoz való jogi viszonya 
felől. Csodálkozásának adott azonban kifejezést afelett, hogy e nagy 
iskola hogyan m aradhatott fenn idáig evangélikus iskolának, amikor 
a tanulók nagy száma nem evangélikus. A theológiáról úgy nyilat
kozóit, hogy erre nincsen szükség, mert a csehszlovák kormány már 
is megtette a szükséges lépéseket oly irányban, hogy a szlovenszkói

1 így például Köleséri Sámuel debreceni lelkész a Czeglédi-féle S ió n  V a ra  
Előszavában „halhatatlan emlékezetű tudósnak nevezi, ki sok jó Prédiká
torokat szüle és az PracticaTheológiát virágzóvá tette vala a Magyar Hazában“; 
Szikszai Geleji Sámuel fáradhatatlan szorgalmú tanárnak mondja ( S á r o s p a ta k i  
F ü z e te k , 1865. évf. 638., 642. 1.) ; még ádáz ellenfele, Váczi András is azt 
írja róla : „Eleitőlfogva. . . azt mondottam, hogy Ékes szavú ember vagy és 
jó Theológus s jó Prédikátor“ (R e p l ic a . Kassa, 1654. p. 179.).
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evangélikusoknak theológiai fakultásuk legyen a pozsonyi egyetemmel 
kapcsolatban. A jogakadémiának pedig Csehszlovákiában nincsen 
jövője és a maga részéről nem is ellenzi, hogy e főiskola Miskolcra 
költözzék. Végül kijelenti, hogy Eperjesen nem tűr magyar főgim
náziumot és tanítóképzőt. Szerinte a csehszlovák kormány politikájá
nak sarkalatos pontja : ma^yartalanítani és eltótosítani (entmag'ya- 
riziren et entslovaciziren). () ezt különösen a közoktatásügyi téren a 
legkíméletlenebbül fogja végrehajtani. Ennek alapján tehát csak két 
mód v a n : vagy átveszi a csehszlovák állam a Kollégiumot s maga 
hajtja végre a tótosítást, vagy meghagyja autonómiáját s magára a 
Kollégiumra bízza az eltótosítás munkáját. Csak e két megoldás között 
enged választást. Ez alapon kér felvilágosítást. Bánó Árpád erre 
eleve tiltakozik a Kollégium autonóm ügyeibe való beavatkozás ellen 
és felhívja dr. Flórián Károly jogtanárt, hogy adja meg a kormány
referensnek a szükséges felvilágosítást az iskola jogi helyzetéről. 
Dr. Flórián röviden, tömören ismerteti a protestáns iskola autonó
miáját a békekötések és törvények alapján. Stefanek erre kijelenti, 
hogy az érvek előtt meghajol s ezidőszerint nem avatkozik az iskola 
belső ügyeibe. Hangsúlyozza azonban, hogy a magyar tanítást a Kol
légiumban nem tűri. Bánó Árpád viszont hivatkozik arra, hogy a 
Kollégiumba járó hallgatók és tanulók és azoknak szülei túlnyomó 
többségükben magyar anyanyelvűeknek vallják magukat s így 
pedagógiai szempontból egyenesen lehetetlennek mondja a tanítási 
nyelvnek máról holnapra való megváltoztatását. Erre válaszolva 
Stefanek lehetetlennek tartja, hogy e majdnem kizáróan tót vidéken 
levő Kollégiumban oly elenyésző csekély számban volnának tó t 
nemzetiségű tanulók. Megütközéssel látja a Kollégium 1916- 17. évi 
Értesítőjének statisztikai adatait a tanulók nemzetiségére vonat
kozóan. Mayer Endre theol., Mikler Károly jógák., Gömöry János 
főgimn. és Gerhard Béla tanítóképzőintézeti igazgatók viszont tilta 
koznak az ellen a vád ellen, hogy az Értesítőben a tanulók nemzeti
ségéről hamis adatok közöltettek volna. Dr. Stefanek erre kijelenti, 
hogy senkit sem akart meggyanúsítani azzal, hogy a nemzetiségi 
statisztikát meghamisították volna. Csak azt akarta mondani, hogy 
a statisztikai adatok nem felelnek meg a valóságnak, mert ezek a 
magyar állam elnyomásának, a millieunek, a pszichológiai motívu
moknak az eredményei. Egyébként nem ellenzi, hogy a kollégiumi 
tanintézetekben e tanév végéig magyar nyelv legyen a tanítás nyelve. 
Végül megbízza a sárosi zsupánt, hogy legyen mindenben a jog
akadémia dékánjának segítségére a zavartalan átköltözködést ille
tően. S ez az átköltözködés Miskolcra rövidesen, 1919 március 19-én 
meg is történt.

Ezek után a Kollégiumba járó hallgatók és tanulók szülei, szám 
szerint 700-nál többen küldöttségileg memorandumot vittek fel 
Masaryk köztársasági elnökhöz a magyar tanítás megmaradása 
érdekében. Masaryk a küldöttséget kitüntető szívélyességgel fogadta 
s megígérte, hogy az ügy megvizsgálása érdekében leküldi emberét
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Eperjesre s ha információi kedvezőek lesznek, teljesíti a szülők 
kérelmét. Vájjon járt-é a Masaryk kiküldöttje Eperjesen ? Máig is 
kérdés maradt, mivel a memorandumot aláíróknál ily’ minőségben 
senki sem fordult meg.

Ugyancsak a Kollégium és a magyar nyelvi tanítás érdekében 
a Kollégium fenntartóinak megbízásából egy küldöttség ment fel 
Pozsonyba az egyetemes egyháztanács elé, ahol Gömöry János 
fejtette ki történeti alapon, hogy a magyar nyelvet a Kollégiumban 
az évszázadok folyása alatt mindig tanították s annak meg van ma 
is a létjoga. .Jánoska püspök ekkor felhívta Gömöryt, hogy felszóla
lását foglalja írásba. E tanulmány nyomtatásban is megjelent és 
megküldetett az egyetemes egyháztanács minden tagjának.

A keleti egyházkerületi tanács tanügyi bizottsága, a keleti egy
házkerületi tanács több tagjának, Stefanek Antal és Simkovics János 
kormánytanácsosoknak közreműködésével 1919 július hó 29—30-án 
ta rto tt ülésén döntött a keleti egyházkerület területén fekvő fő-, 
középfokú és polgári iskolák sorsa felett. Az eperjesi Kollégium fenn
tartó  testületének képviseletében ezen az értekezleten részt v e t t : 
dr. Sztehlo János kollégiumi h. felügyelő, dr. Wallentinyi Samu kollé
giumi igazgató, Draskóczy Lajos theol. dékánhelyettes, Gömöry 
János főgimnáziumi igazgató, Gerhard Béla tanítóképzőintézeti 
igazgató és dr. Flórián Károly kollégiumi pénztáros. A kerületi bizott
ság miután meghallgatta a Kollégium kiküldötteinek előterjesztéseit 
és kérelmeit, zártülésben a következőképpen döntött a Kollégium 
jövendője felől: A theológiát beszüntetik. A főgimnázium és tanító
képzőintézet szeptember 1-én mint szlovák tannyelvű intézetek 
nyílnak meg ; a magyar nyelv még tantárgyképpen sem tanítható 
egyik tanintézetben sem.

Ugyanekkor szüntették be véglegesen az eperjesi ev. polgári 
iskola működését is. Ennek helyébe az állam szlovák polgári iskolát 
állított fel.

A kerületi bizottság e határozatát Eperjesen dr. Ruzsiák János 
keleti egyházkerületi felügyelő, Neckár Pál püspöki titkár, az állam- 
hatalom közegeinek segítségével személyesen hajtották végre. Miután 
Bánó Árpád kollégiumi felügyelő a Kollégium átadását megtagadta, 
a kerületi tanács határozatával szemben hivatkozott az iskola autonom 
jogaira és tiltakozott minden erőszak alkalmazása ellen : a kerület 
kiküldöttei katonai karhatalom alkalmazásával a Kollégium összes 
épületeit elfoglalták.

Dr. Ruzsiákot magát is láthatólag megrendítette a Kollégium 
szétzüllése. Mint a Kollégium régi tanítványát bántotta, hogy épp 
neki kellett az erőszakot a Kollégiummal szemben alkalmaznia. 
Kereste tehát a békés kiegyezés útját. S miután meggyőződött arról, 
hogy a magyar nyelv tanításához az iskolafenntartó ragaszkodik, 
hajlandó volt arra is, hogy közbenjár a kormánynál ebben az ügyben. 
Kijelentette azonban, hogy mivel úgy a kerületi tanács, mint a kor
mány előreláthatóan el nem téríthető attól az elhatározásától, hogy
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a tó t Sárosban csak tót iskola állhat fenn, a megegyezés csak úgy 
jöhet létre, ha a fenntartó is enged és beleegyezik abba, hogy a jövő 
tanévtől kezdve minden évben egy osztály a főgimnáziumban tó t 
tanítási nyelvűvé lesz. Ruzsiák sok utánjárás után megnyerte e 
tervének az összes tényezők hozzájárulását. A Kollégium fenntartói 
is elfogadták ezt, mint egyetlen lehető megoldást, abban a remény
ben, hogy idővel mégis csak sikerülni fog a magyar párhuzamos osz
tályoknak felállítása.

A megszűnt theológia tanárai átmentek Budapestre. A tanító- 
képző tanárai pedig Gerhard Béla igazgató szerencsés kezdeménye
zésére Miskolcon telepedtek le s most is az ott virágzó tanítóképzőben 
működnek.

A szlovák ev. tanítóképző Eperjesen csak pár évig maradt fenn. 
Nagy kárára a tanügynek, államosították. A főgimnázium maradt 
meg tehát egyedül mint ev. iskola a nem is oly régen virágzó kollé
giumi intézetek közül. Ebben az utolsó magyar érettségi az 1925—26, 
isk. év végén volt. A csehszlovák kormány államosítási törekvéseivel 
szemben mint ev. iskola nehezen tudja magát fenntartani. Ma már 
tanárai mind államilag kinevezett tanárok. A régi magyar tanárokat 
is, akiknek, szerepük a magyar tanítással megszűnt, átvette az állam 
s nagyrészüket nyomban nyugdíjazta.

N. IV,

Az élőnyelvek tanárainak párizsi kongresszusa.
A Párizsban 1931 március 31—április 4. ta rto tt „élőnyelvek 

tanárainak kongresszusa“ megalakította az egyes nemzetek élő
nyelveket tanító tanárainak szövetségeiből a „Föderation Inter
nationale des Professeurs de Langues Vivantes“ című egyesületet 
Paris, 2 rue Montpensier székhellyel. Az egyesület céljai : 1. Barát
ságos és kartársi összeköttetésbe hozni egymással az élőnyelvek 
ta n á ra it ; 2. az élőnyelvek tanítási módszerének tökéletesítése és 
fejlesztése érdekében ismertetni a tagok elméleti kutatásait és gyakor
lati m egállapításait; 3. elősegíteni a tagok közt tanulók, tanárok, 
könyvek, folyóiratok és mindenféle pedagógiai szemléltető anyag 
kicserélését, ismertetni időnként a modern nyelvek tanítására vonat
kozó pedagógiai művek bibliographiáját; 4. az élőnyelvek tanárai 
számára a külföldi tartózkodást vizum-mentesség, vasúti kedvez
mény, múzeumi díjak lefizetésétől való felmentés és iskolai elszállá
solás kieszközlése által megkönnyebbíteni.

A kongresszus előkészítő bizottsága felkérte az egyes országok 
élőnyelv tanárainak szövetségeit 1930 nyarán, hogy közöljék vele, 
milyen problémákat óhajtanak e kongresszuson megvitatni. A napi
rendre tényleg felvett problémákat ismét közölték az egyes szövet
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ségekkel, hogy a tagok 1931 január 1. beküldhessék írásban a ki
tűzött problémákra vonatkozó dolgozataikat. Az előkészítő-bizottság 
e dolgozatokat feldolgozásra egy-egy szakreferensnek adta át és a 
szakreferensek ismertetéseit január havában kinyomatta. Minden 
Nemzeti Szövetség bejelentette, hány példányban van szüksége a 
szakreferensek dolgozataira. így a szövetségi tagok áttanulmányoz
hatták a kongresszus problémáinak anyagát és ha óhajtottak hozzá
szokni az egyes kérdésekhez, ezt írásban előre be kellett jelenteni. 
Ezzel el akarták kerülni, hogy pillanatnyi benyomások hatása alatt 
álljon elő valaki kétes értékű megjegyzésekkel és azt akarták elérni, 
hogy csakis olyanok szólaljanak fel, akik a kérdést előzetesen áttanul
mányozták a szakreferensek előre kinyomatott jelentéseiből.

Mély elszomorodással kell megállapítanom, hogy a magyar 
tanárság sem a napirend megállapításának munkájában, sem a napi
rend kérdéseinek feldolgozásában, sem a feldolgozott anyag meg
vitatásában nem vette ki részét, valószínűleg azért, mert nem volt 
tudomása a kongresszusról. Igaz, hogy nálunk az élőnyelvek tanárai 
nem tömörültek nemzeti szövetségbe, de az élőnyelvek tanárainak 
nagy többsége tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek és 
így az illetékes hivatalnak, melynek pedig Párizsból tudomásom 
szerint a nyomtatványok elküldettek, az OKTE. elnöksége útján 
kellett volna középiskolai tanárságunk figyelmét a kongresszusra 
még kellő időben felhívni. Ez más országokban meg is történt. 
Az előkészítő bizottság felhívására a programmba felvett kérdésekre 
harminc dolgozat érkezett be, még pedig: 17 francia, 6 jugoszláv, 
3 holland, 2 német, 2 osztrák. De hogy más országokban illetékes 
tényezők milyen propagandát tudtak a kongresszus érdekében ki
fejteni, m utatja azon tény, hogy 22 országból több mint 600 tanár 
gyűlt össze és a 22 ország közül Ausztria, Belgium, Bulgária, Canada, 
China, Csehország, Franciaország, Finnország, Hollandia, Jugo
szlávia, Románia, Svájc, Svédország és Uruguay kormányainak 
megbízottjai üdvözlő beszédeikben a nyelvtanárok kultúrmunkájá- 
nak nagy fontosságát hangsúlyozták. Hogy ehhez hasonló mellőzés 
a jövőben ne érhessen bennünket és hogy ne essünk el azon szellemi 
és anyagi előnyöktől, melyeket a Fédération-ba való belépés biztosít 
tagjainak, az Országos Középiskolai Tanáregyesület keretén belül 
meg kellene sürgősen alakítani a „Magyarországi Élőnyelveket 
Tanító Tanárok Országos Szövetségét“, mint ezt 1931 áprilisában 
az OKTE-hez küldött előterjesztésemben kifejtettem, hogy ezen 
szövetségünk felvehesse az összeköttetést a Fédérationnal.

A Sorbonne Richelien nevű amphitheatrumában gyűlt össze 
több mint 600 nyelvtanár 1931 március 31-én. Látni japánokat és 
kínaiakat. A németek és osztrákok nagy örömmel üdvözlik egy
mást. Belépnek az angolok. Vezetőjük egy fehér hajú, mosolygós 
képű, arany szemüveges öreg úr az emelvényre megy. Nagy kockás 
kendő van a nyaka köré göngyölve. Előttem egy canadai kolléga ül. 
Nagyobb csoportokat alkotnak a hollandok, csehek, lengyelek és
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svájciak. Körülöttem a versaillesi, sévres-i, troyes-i leányliceumok 
tanárnői ülnek és barátságosan üdvözölnek, mikor megtudják, hogy 
de Hongrie vagyok. Ez a sok különböző országból összesereglett 
ember mind ugyanannak a hivatásnak a szolgálatában áll és ez 
a gondolat mindjárt közelebb hoz egymáshoz bennünket és egyúttal 
büszkeséggel is tö lt el. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan hivatás
nak vagyunk munkásai, mely a világ minden részéből ennyi embert 
tudott egy eszme érdekében összegyűjteni. Mikor a gyűlés befejezése 
után, mely 2— %7-ig tarto tt, az egyetem szalonjaiban találkozunk, 
mint a rektor vendégei, régi ismerősökként üdvözöltük egymást.

A középiskolai tanárok életnívója a mienkénél sokkal magasabb. 
Heti 16 órás tanítás mellett harminc évi szolgálat után 46,000 frankkal 
mehet nyugdíjba az „agvégé“ fokot elért középiskolai tanár, ami 
körülbelül 1000 pengő havi nyugdíjnak felel meg. Az osztályok lét
száma a párizsi iskolákban sokszor megközelíti az 50-et, de a modern 
nyelvi órákon egy-egy csoportban a troyes-i leányliceumban 20, a 
versailles-iban 17, egy párizsiban 12 a növendékek száma.

A győzelmes háborúnak az emléke néha még megcsillan és lelke
sedésre lobban. Mikor az Aiglonban Metternich csodálkozik, hogy a 
herceg csak francia katonákkal gyakorlatozik az asztalon, kérdezi, 
hol vannak az osztrákok. ,,Ils fuirent“ mondja a herceg és e rövid 
mondat után a közönség extasisba esik, a színészek nem folytat
hatják a játékot s — különösen az ifjúság, több leányliceum és angol 
vendégeik viselkedését figyelhettem meg —- nem iudja abbahagyni 
a tapsolást. De a háború szomorú emlékei is kísértenek az otthonok
ban. Az egyik tanári családban fedezékek fényképeit láttam  a falon. 
A fiú, aki a képeket küldte, nem jö tt haza. Egy másiknál az unokák 
a kertben játszottak. Az öreg kartárs keserűen jegyzi meg, hogy a 
gyermekek apja még a háború óta beteg. Egy fiatal kartársnő az 
apját vesztette el a háborúban. Iszonyodik is mindenki a háborútól. 
És iszonyodik mindattól, ami a mai állapotokat megváltoztatná. 
Hiszen aránylag jól megy sora mindenkinek. A napszámos nyolc 
pengőt, az ipari munkás 16 pengőt keres naponta. Elismerik, hogy 
Magyarországgal nagy igazságtalanság történt, de — csak nyugalom. 
Ez a fő. Egy német úrral ismerkedtem meg. Három éve él francia 
tanárok közt. A mi bajunkról nem szoktam beszélni, mondotta. 
Mi majd találunk valami utat-módot. De Magyarország helyzete 
igazán kétségbeejtő. Sokszor beszéltem velük magukról. De félnek 
minden változástól. ,,Es ist ein Verhängnis, es ist wirklich ein Ver
hängnis !“

Talán, ha többen mehetnénk közéjük, ha nagyobb mértékben 
indulna meg az iskolák levelezése, ha az új nemzedék közt elősegítjük 
a szorosabb összeköttetést, többet fogunk majd elérni a szánakozás
nál. A cseh kormány 60 felsőbb osztályú tanulót neveltet francia 
középiskolákban. Ez az ő ügyük számára a legjobb propaganda. 
Talán a mi részünkről is megszívlelendő volna ez a példa.

A kongresszust az őszhajú Brúnót nyitotta meg. Beméli, hogy
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az új nemzedék nyugodtabb időket fog megélni. Kijelenti, hogy a 
modern nyelvek tanításával nyújtott kultúra teljesen egyenrangú 
a klasszikus nyelvek tanítása által nyújtott kultúrával. De a mód
szerünk felette áll a klasszikus nyelvek tanítási módszerének, mert 
sohasem merevedhetik meg, mindig változatos és nála minden moz
gásban van. És mivel élő nép kultúráját kell az ifjúság szívéhez köze
lebb vinnünk, a népek kölcsönös megbecsülésének válunk előkészí
tőivé. Kifogástalan német nyelven fejezte be szavait : ha mi tanárok 
nem értenők meg egymást, úgy tényleg kétségbe kellene esnünk a 
civilizatió jövőjén.

És ezután kezdődött érdekfeszítő módszertani problémák meg
beszélésének hosszú sora, melyek közül Szemlénk jövő havi 
számában Plant úr előadását ismertetem a gramofon használatának 
módszeréről és Köhler kisasszony előadását : „Nehány megjegyzés 
az élőnyelvek didaktikájának tudományos fejlődéséhez“.

Debrecen.
Hettesheimer Ernő.

Református leányközépiskoláink 1 9 3 0 —31. éve.
Református leányközépiskoláink múlt évi történetében a leg

szembetűnőbb jelenség az, hogy számuk eggyel szaporodott. Ugyanis 
1930 szeptemberében megnyílt a hódmezővásárhelyi leányliceum. 
Eképpen csonka hazánknak most már öt református leányközép
iskolája van : három líceum (Budapest, Hódmezővásárhely, Kecske
mét) és két gimnázium (Debrecen, Miskolc).

1. A budapesti Baár—Madasnak az elmúlt évben már mind 
a négy alsó osztálya líceum volt, a négy felső osztály még gimná
zium. 1930 november 25-én a Kormányzó úr jelenlétében avatta fel 
új épületét. Az intézet gyászolja Szászy Béla dr. v. b. t. t., igazság
ügyi államtitkárt, az igazgatótanács tagját.

2. Debrecenben az igazgatótanács elnökségében történt válto
zás, amennyiben dr. Révész Imre lemondása folytán Kolozsváry Kiss 
Lászlót választották elnökké. Az intézet gyászolja az 1930 nov. hó 
11-én elhunyt Dóczi Imrét, a tiszántúli református egyházkerület 
középiskolai felügyelőjét és dr. Varga Emil főorvost, az intézet 
egészségtan tanárát.

,3. Hódmezővásárhelyt ebben az esztendőben nyílt meg a líceum 
I. osztálya. A leányközépiskola fölállításának terve itt már korábbi 
keletű volt. Az egyház jóval a világháború kitörése előtt foglalko
zott már ezzel a gondolattal, nagyobb összegeket szavazott meg 
erre a célra, kidolgoztatta tervezetét, a nagy világégés azonban 
akkor ú tját szegte a szép tervnek. 1930 áprilisában az érdekelt
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szülők szorgalmazták az egyháztanács előtt az iskola felállítását. 
Ekkor az egyháztanács D. Nagy Sándor gimnáziumi igazgatót meg
bízta az ügy előkészítésével. A dolog anyagi része pedig igen szeren
csés megoldást nyert azáltal, hogy Márton Árpád lelkész és vitéz 
Széli Bálint dr. ügyvéd buzgólkodása folytán megalakult a Hódmező
vásárhelyi Református Leányliceum Barátainak Szövetsége, mely az 
intézet négy első esztendejére jelentős anyagi erő előteremtését 
vállalta. Ez a példaadó áldozatkészség bizonyára mindvégig igen 
erős erkölcsi tőkét is jelent a fiatal intézetnek. így az egyház ennek 
a Szövetségnek a támogatásával ta rtja  fenn az iskolát, melynek 
szükségességét az első évre jelentkezők nagy száma is igazolta. 
A német mellett második modern nyelvül a franciát választották.

Az intézet az egyház Nagy Sándor-u. 3. sz. alatt levő iskola
telepén megfelelő elhelyezést nyert. Bútorzata új, egyéb felszerelése 
a növendékek számával arányosan gyarapodó.

4. Kecskeméten megnyílt az V. osztály, még a régi, 1918. évi 
leánygimnáziumi tanterv szerint. Ebben az osztályban tehát a latin 
mellett még franciát tanítottak, de a líceumi tagozatban a III—IV. 
osztályban a német mellett második modern nyelvül az angolt 
tanítják. Az intézet gyászolja Szeless László főgondnokot.

5. Miskolc gyászolja igazgatótanácsának két tag ját : Szabó 
András mezőkeresztesi lelkészt és dr. Regéczy József egyházkerületi 
pénztárost, azonkívül Chvojka Rozália VIII. oszt. növendékét.

A tanári testület áll : Rudapesten 12 rendes, 1 helyettes és 5 óra
adó tanárból; Debrecenben 20 rendes és 1 óraadó tanárból ; Hód
mezővásárhelyt az igazgatón kívül 5 gimnáziumi r. tanár, 1 polg. 
iskolai tanár és 1 líceumi helyettes-tanár ta n íto tt ; az intézetnek 
van orvosa is. Kecskeméten volt 3 rendes, 3 helyettes és 5 óraadó 
tanár. Miskolcon 22 rendes és 1 helyettes tanár.

Az osztályok száma : Budapesten 9, Debrecenben 13, Hódmező
vásárhelyt 1, "Kecskeméten 5, Miskolcon 13. Párhuzamos volt Buda
pesten az 1., Debrecenben az I—4V. és a VI., Miskolcon az I—IV. 
és a VII. osztály.

A növendékek száma az előző évihez képest mindenütt emel
kedett. (A zárójelben az előző évi adatok vannak). Vizsgát te tt ren
des- és magántanuló együttvéve : Budapesten 367 (312), Debrecen
ben 610 (595), Hódmezővásárhelyt 43, Kecskeméten 141 (82), Mis
kolcon 524 (507), az öt intézetben összesen 1685 (1496). Ebből

az I— IV. az V— V I. a VII—VIII.
o s z t á l y t  v é g e z t e

Budapesten ........................... 217 (59-13%) 81. (22.07%) 69 (18-80%>
D ebrecenben.............................  384 (62-95%) 137 (22-46%) 89 (14-59 %J
Hódmezővásárhelyt . . . .  43 (100%)
K ecskem éten.........................  115 (81-56%) 26 (18-44%)
Miskolcon . . .........................  345 (65-84%) 90 (17-18%) 89 (16-98%)

1104 (65-52%) 334 (19-82%) 247 (14-66%>Összesen :
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Vallás szerint (zárójelben a százalékok vannak) :
ref. evang. un it. róni. k á tli . izr. egyéb

B udapesten . . . . 
D ebrecenben . . . 
I lódm ezővásárhelyt 
K ecskem éten . . . 
Miskolcon . . . .

215 (58*58) 
474 (77*71) 

21 (48*84) 
105 (74*47) 
240 (47*52)

08 (18*53) 4 (1*09 ) 67 (18*26)
19 ( 3*12) 1 (0*16) 28 ( 4*59)

4  ( 9*30) —  6 (13*95)
13 ( 9*22) —  11 ( 7*80)
43 ( 8*21) —  123 (23*47)

13 ( 3*54) —
85 (13*93) 3 (0*49).
10 (23*26) 2 (4*65).
11 ( 7*80) 1 (0*71).
07 (18*51) 12 (2*29).

összesen  : 1064 (63*14) 147 ( 8*72) 5 (0*30) 235 (13*95) 216 (12*82) 18 (1*07).

Az előző évihez képest százalékban az eltérés a következő :
re f . e v . u n i t . r ó n i .  k a t h . iz r. e g y é b

Budapesten................. +  0*51 — 1*02 +  0*13 2*58 +  2*90 —

Debrecenben . . . . +  2*58 +  0*09 —018 — 0*11 2*37 —0*01
Hódmezővásárhelyt . +  48*84 +  9*30 — +  13*95 +  23*26 +  4*65
Kecskeméten . . . . 6*02 + 1 *90 — +  4*1 1 +  0 - 4 8 — 0 * 5 0
M isk o lc o n ................. +  2*55 1*26 +  0*39 1*01 -—0*67

összesen : +  1*51 — 0 * 1 7 —0*03 — 0*29 0*82 —0*20

Különös figyelmet érdemel a református növendékek számának 
változása a magasabb osztályok felé. Református növendék volt 
(zárójelben a százalékok)

az I— IV. o .-ban az V— V I. o .-ban a V II-V III. o .-ban

B ud ap esten ..................................  126 (58*06) 46 (56*79) 43 (62*32)
Debrecenben .............................. 319 (83*07) 99 (72*26) 56 (62*92)
Kecskeméten..................................  88 (76*52) 17 (65*38)
Miskolcon ................. .... . ■ . 182 (52*75) 33 (36*37) 34 (38*20)

összesen : 715 (67*38) 195 (58*38) 133 (53*85)

Amint látható, református növendékeink arányszáma a maga
sabb osztályok felé erősen csökken. Egyedül Budapesten alakul ez 
a szám kedvezően, de már a többi intézetben és összesítve nagyon 
kedvezőtlenül. Ebből sok mindenre lehet következtetni, különösen, 
ha ismernénk még a főiskolát végző református tanulók arány
számát is ! A százalékszámnak ilyen alakulása nemcsak ebben az 
évben ilyen, de ilyen volt *— nagyon kevés eltéréssel — az előző 
évben is.

Előmenetel szerint (zárójelben a százalékok) :

jeles jó
B u d apesten ......................  65 (17*71) 175 (47*68)
Debrecenben . . . .  134 (21*07 ) 210 (35*90)
H ódm ezővásárhely t . 11 (25 58) 22 (51*16)
K ecskem éten . . . .  25 (17*73) 59 (41*84)
M is k o lc o n ......................  66 (12*60) 177 (33*78)

Ö sszesen: 301 (17*86) 652 (38*70)

egy kettő  tö b b
elégséges tárgyból elégtelen

115 (31*34) 11 (3*00) 1 (0*27) —
207 (33*93) 28 (4*50) 10 (1*64) 12 (1*97).

10 (23*26) —  —  —
50 (35*46) 5 (8*55) 1 (0*71) 1 (0*71).

226 (43*1.3) 21 (1*00) 28 (534) 6 (1*15).
608 (36*08) 65 (3*86) 40 (2*37) 19 (1*13).

Átlag egy tanulóra eső mulasztott órák száma Budapesten 
«S2.49, Debrecenben az adat hiányzik, Hódmezővásárhelyt 1.35, 
Kecskeméten 51.41, Miskolcon 59.33.
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Rendkívüli tárgy volt Budapesten : szabadkézi rajz a III—-IV. 
és a VI—VIII. osztályban (16 növ.), kézimunka a VI. osztályban 
(3 növ.), német társalgás az I—VIII. osztályban (10 csoportban : 
93 növ.), francia társalgás az I—VIII. osztályban (10 csoportban : 
93 növ.), angol nyelv az I—IV. és VI. osztályban (2 csoportban : 
7 növ.), görög nyelv a VI—VIII. osztályban (7 növ.), gyorsírás a 
IV—-VII. osztályban (13 növ.). —• Debrecenben : német társalgás 
(6 csoportban : 85 növ.), francia társalgás (6 csoportban : 85 növ.), 
gyorsírás (48 növ.). — Hódmezővásárhelyt: német társalgás (15 növ.), 
kézimunka (41 növ.), szabadkézi rajz (4 növ.), külön torna (19 növ.), 
zene (2 növ.). — Kecskeméten : szabadkézi rajz (2 növ.), kézimunka 
(minden növendék), karének, tornagyakorlat), német társalgás 
(34 növ.). —• Miskolcon : szépírás (az I—II. oszt. növendékek köte- 
lezőleg), kézimunka az I—IV. osztályban (288 növ.), gyorsírás 
(2 csoportban : 37 növ.), képző- és iparművészeti tanfolyam (43 növ.), 
német társalgás (44 növ.), francia társalgás (20 növ.), mathematikai 
tanfolyam az V—-VI. osztályban (21 növ.), karének.

Konfirmált Budapesten 22 növ., Debrecenben 58 növ., Kecske
méten 13 növ., Miskolcon 31 növ., mind a negyedik osztályban.

Szertárak ez évi gyarapodása : Budapesten 3521-39 P, Debrecen
ben 2176-88 P, Hódmezővásárhelyt nincs értékelve, Kecskeméten 
nincs értékelve, Miskolcon 104P33 P.

A tanári könyvtár gyarapodása Budapesten 1318 47 P, Debre
cenben 408-13 P, Hódmezővásárhelyt nincs értékelve, Kecskeméten 
68-57 P, Miskolcon 445-65 P. Az ifjúsági könyvtáré : Budapesten 
507-60 P, Debrecenben 387-95 P, Hódmezővásárhelyt nincs értékelve, 
Kecskeméten 12 P, Miskolcon 578.36 P.

Tanulmányi kirándulást rendezett Budapest 137 tanulóval 
(IV—-VII. osztály) és 8 tanárral — 1 nap —- Esztergomba, Debrecen 
40 növendékkel és 6 tanárral — 8 nap — Bécsbe, Miskolc 28 növen
dékkel (VI—VII. osztály) és 3 tanárral — 5 nap — Dunántúlra, a 
VII—-Vili. osztállyal -— 1 nap — Egerbe, a IV—VII. osztállyal 
Sárospatakra és Széphalomra, a III. osztállyal Debrecenbe és a 
Hortobágyra. Hódmezővásárhely és Kecskemét a város határában 
te tt kisebb kirándulásokat.

Szülői értekezletet Hódmezővásárhely egyszer, a többi intézet 
kétszer tartott.

Ifjúsági egyesületek és volt növendékek szövetsége ugyanúgy, 
mint az előző évben. Az Ifjúsági Segítő-Egyesület mindenütt növekvő 
tevékenységet fejt ki. Legnagyobb méretű ez Miskolcon.

A jótétemények (jutalmak) pénzbeli értéke : Budapesten 6726 
pengő, átlagban egy tanulóra esik 19-78 P ; Debrecenben 26.448 P, 
egy tanulóra esik 46-24 P ; Hódmezővásárhelyt még ez az adat 
hiányzik ; Kecskeméten 5027-72 P, egy tanulóra esik 35-91 P ; Mis
kolcon 14.683 P, egy tanulóra esik 29-78 P.

Érettségi vizsgálatra állott (zárójelben az előző évi adat) Buda
pesten 26 (23), Debrecenben 37 (44), Miskolcon 33 (39) növendék,
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összesen 96 (106). A vizsga eredménye Budapesten (zárójelben a 
százalékok) : jeles 6 (23-07), jó 10 (38*46), elégséges 10 (38-16) ; Deb
recenben : jeles 13 (35* 11), jó 10 (27 03), elégséges 12 (32-43), 1 tárgy
ból elégtelen 1 (2 70), 2 tárgyból elégtelen 1 (2-70); Miskolcon : jeles 
13 (39-40), jó 10 (30-30), elégséges 7 (2T21), egy tárgyból elégtelen 
3 (9-09) ; összesen : jeles 32 (33-33), jó 30 (31 25), elégséges 29 (30 21), 
1 tárgyból elégtelen 4 (4-17), 2 tárgyból elégtelen 1 (104).

Az érettségi vizsga magyar írásbeli tétele volt Budapesten : 
Petőfi Sándor költészetének irodalomtörténeti jelentősége és örök 
értékei; Debrecenben : A női lélek története regényirodalmunkban ; 
Miskolcon : Gyulai Pál egyénisége lírája tükrében.

Az internátus Debrecenben, Miskolcon ebben az évben is meg
nyílt, Budapesten és Kecskeméten a bentlakók száma jelentékenyen 
növekedett. Ez utóbbi helyen már nem is tudták egy helyen elhe
lyezni őket. Ez is biztató jelenség az intézet fejlődése szempontjából.

Budapest.
Ványi Ferenc.

Irodalmunk tanításáról.
Kevés olyan súlyos kérdés van a modern magyar pedagógiában, 

mint éppen a magyar irodalom tanításának kérdése. Itt arra szeretnék 
néhány szóval rávilágítani, hogy milyen szempont vezesse a tanárt 
az irodalom tanításának során.

Tagadhatatlan, hogy új életszemlélet kialakulásához kell alkal
mazni az irodalom tanítását és nem lehet a régi, a múltban jól bevált, 
de a mai életnek nem megfelelő tanítást követni. Ha a nevelő irányt 
tekintjük mindenféle tekintetben módszerünk legfontosabb alapjá
nak, akkor nem is az anyag szigorú, pontos, adatszerű számonkérése, 
hanem a bennerejlö formáló, képző erő lesz a fontos, mely a sokféle 
disciplinából egy közös* eredőre vezet. A kultúrális anyag megőrzése, 
biztosítása ezzel karöltve jár : az egyik cél elérése biztosítja a másikat 
is. De sohase feledjük, hogy a tudás nem jellemjormálás, viszont a 
különféle tárgyak segítségével kialakított világnézeti alap biztosítani 
fogja a kultúrjavak megőrzését is a jövendő számára.

Hogy ez az elv nálunk nehezen érvényesülhet, természetszerűleg 
következik sok külső és belső okból (tanulók nagy létszáma, tanárság 
helyzete), melyek minden pedagógus előtt ismeretesek, de van hiba 
a módszerezésben is, amit a következőkben akarok megvilágítani :

„Az ember önmagát akarja megismerni mindenekfölött, ezért 
önmagát, a maga jelenének magyarázatát keresi a történelemben is. 
Az a tudomány, mely az eleven kapcsolatot elveszti a jelennel, mely 
a múlttal a múltért foglalkozik, azzal a jelen is elveszti kapcsolatát : 
elsorvad, kiesik a gondolkodást irányító tényezők sorából.“ (Thiene-
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mann Tivadar : Irodalomtört. alapfogalmak. 19312. 22. 1.) Ennek a 
tudományos gondolatnak megvan az értéke a középiskolai irodalom- 
tanításban is. Irodalomtanításunk arra a bázisra épített évtizedek 
óta, hogy a m últat a múltért ismerje meg ; épített, mint egyedüli 
biztos kőre, a hazafiasságra, a nemzeti élet fenntartását biztosító 
érzelmi nevelésre. De megfeledkezett arról, hogy az irodalomból 
szűrődő nemzeti eszméket akkor mélyíthetjük el legjobban, ha a 
múltat minden vonatkozásban a jelennel kapcsoljuk össze, ha a mai 
élet tényeit belevetítjük az irodalomba, ha a hazafiasságot a múltnak 
a jelennel egyező problémáiból hámozzuk ki, tesszük öntudatossá. 
Az a tudás kiesik, elvész — példa van rá számtalan sok —, mely 
elveszti az eleven kapcsolatot a jelennel, melyben nincs láncszerű 
összefűzés múlt és jelen között, melyben egyéniségek emelkednek 
csak ki, zárt, szerves fejlődésnek alávetett egyéniségek, akiket így 
hiába is kapcsolunk hazafias indítékokkal a jelenhez, megértetni és 
ifjúsággal meg is szerettetni nem lehet, mert távol állanak felfogás
ban, gondolkozásban a mától. De ha a szerves fejlődésnek biografikus 
szemléletén túl a szellemi fejlődés láncolatos törvényszerűségében 
vezetjük végig az ifjúságot is a múlton, s ebből értetjük meg a mát 
is, akkor nem veszett el a múltból az érték, nem válik egyedül tör
téneti anyaggá, hanem élettel teljessé lesz és a jelenhez szorosan 
tartozó, összefüggéseiben is a jelent kialakító hatásúvá válik. Nem 
tudom tehát az irodalom tanításának sem alapjává tenni egyedül a 
hazafiasságnak az eszméjét. Ez a ,,semen divinum“ nem elég erős 
ahhoz, hogy a történelmi ismereteket, a magyar irodalmat minden 
vonatkozásában megvilágítsa. Nem a nemzeti eszme kifejlődése 
érdekel egyedül az irodalomban, így csak igen sovány és egyoldalú 
képet nyerhetünk ; hanem a hazafias eszme célját jobban szolgáló 
magyar kultúra fejlődésének és irányainak egyenes vonala. Arra a 
bizonyos ,,kulturkunde“-ra gondolok, mely a német középiskolákat 
is irányítja. A modern nyelvi és irodalmi tanításban a saját és idegen 
nemzeti vonásokat meglátni tanít a „kulturkunde“ , megérteni olyan 
különbségeket, melyek eladdig nem voltak m^g a tanításban, továbbá 
önállóan gondolkozó, feltaláló, talpraesett feleletet adni tudó ifjúság 
nevelését segíti elő. (V. ö. Koszó János, Művelödésismeret mint a 
modernnyelvi oktatás alapja, Magy. pedag. 1931. 1. kk. 1. és 9—10. 1.) 
Már az 1927-es Utasítások lapjain is találunk ezt a művelődésisme
retet, az irodalomtanítás terén elősegítő igen fontos megjegyzéseket 
(60. kk. 1.). Ezek összegezik is azokat a szempontokat, melyek e téren 
a „kulturkunde“ elvéhez szegődnek. De távolról sem a filológus- 
biográf us szemlélete alapján, távolról sem az irodalom könyv
tömeget látó irodalmi rendszerezés alapján, hanem szellemi fejlődést 
megérzékeltető tanítási módban, mely középkort, renaissancet, 
barokkot, rokokót, neoklasszicizmust, romantikát, realizmust, neo- 
romantikát, naturalizmust, stb. ismer. Ezeket kell az irodalomban 
a szellemi fejlődés törvényszerűségével megvilágítani, az eszméket 
ezeknek az irányoknak részeseivé tenni, hogy így a szellemi fejlődés
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a inai napig természetszerű fejlődési mozzanattá váljék a tanuló 
előtt. Az Utasítások már modern szellemről tanúskodnak, az irodalom 
megismertetését tartva szemünk előtt és nem az irodalomtörténetét.

Ami az elméletben már megvan, kérdés, miért késik a gyakor
latban ? Erre vonatkozólag pontosabb magyarázatot találunk tan
könyveink hibás szerkezetében s irodalomtanításunk két évre való 
koncentráltságában. Ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, 
a gyakorlati megvalósítás könnyebben előtérbe léphet.

Arra a kérdésre, amit Kardos Albert érintett (Okt. k . : 1931. 
216. kk. 1.), hogy a korszakolás irodalomtörténeti események szerint 
történjék, ezekután nincs más felelet, mint egyedül a szellemi fejlődés 
magasabb, alkalmas szempontú rétegeinek, még hozzá magijai• 
rétegeinek szemmeltartása. Legyen ez a korszakolás akár ízléstörté
neti, akár egyenesen magyar irodalmunk szellemi fejlődésének más 
szempontból való korszakolása, történjék mindig abból a szem
pontból, hogy az egész szellemi fejlődés végnélküli láncolata, és ne 
adatok, könyvcímek, évszámok idegölő és szellemi zsonglőrséges- 
kedésre alkalmas halmaza legyen. Mindenesetre, míg a szintézis addig 
nem ju t el, hogy egységes képet alkothat a magyar irodalmi anyagból, 
nézetem szerint csak ízléstörténeti korszakolást adhatunk, mely 
művelődésismeretünknek jobban meg is felel, mint a speciális magyar 
szempontoknak figyelembevétele, mert ezek ma egyébként is még 
feldolgozatlanok, s hosszú idő telik el addig, míg teljesen egységes 
képpé alakulnak.

Ne higgyük, hogy ezzel a gondolattal, ezeknek az irányoknak 
szemmeltartásával tanítva irodalmat, a nemzeti nevelés eszméje és 
értéke kárba vész, vagy csak veszít is jelentőségéből. Ellenkezőleg : 
a szintézis rendszerében éppen annak ju t kellő szerep — hisz termé
szetesnek is látszik —, hogy a magyar tényezők kidomborítása 
ízléstörténeti alapon nyerjen jelentőségben. így sokrétűvé válik a 
tudás, a meglátás, a megérzés, mely eladdig egyedül a hazafiasság 
eszméjében keresett minden gyökeret. Pedig ezenkívül számtalan 
más van pld. akár a magyar barokkban, akár a magyar romantiká
ban vagy nemzeti klasszicizmusban, melyek szellemi életünk törté
neti hálózatát pregnánsan megvilágítják és egyben megtanítják a 
tanulót, az életrekészülő ifjút magyarságának tudatos, művelt ápo
lására.

Nyíregyháza. Belohorszky Ferenc.

B E L F Ö L D I LAPSZEM LE.
Országos Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny LXV. évf. decemberi 

számában B a lo g h  B é la  a szülőföldismeret tanításának módszeréről ír. Alap
elvül állítja a tananyag helyes kiválasztását, mely városban nem lehet azonos 
a falusi iskoláéval, elrendezésében nem szabad előlegeznie oly ismereteket, 
melyeknek tárgyalására csak később nyílik alkalom s a megfigyeltetésből és
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feladatok megoldásából kiindulva, csak később jöhet az egyszerű ismeret- 
közlés. — H o rv á th  K á r o ly ,  debreceni tanár, a Kultuszminiszter által kiadott 
népművelési grammofónlemezekről mond itt bírálatot. Abból a szempontból 
vizsgálja ezeket, mennyiben felelnek meg az énektanítás céljainak. Nem találja 
a felvetett anyagot iskolai célra nagyon alkalmasnak s szeretne kevesebb 
cigányos darabot, egyszerűbb kíséretű műveket, nem éppen Kodály, Bartók 
nehéz műveit s több karénekfelvételt. Megjegyzésünk csak az fejtegetéseire, 
hogy nemcsak ,,a református iskolákban előírt tananyag a zenetörténet“ : 
hanem a líceumok és kollégiumok 1927-es tanterve is előírja ezt s ebben az 
evangélikus kollégium s ennek elődje, a Veres Pálné-intézet volt úttörő, sőt 
a cikkíró kollégát is onnan látták el első útmutatásokkal. Igaza van azonban 
abban, hogy nem lehet el iskola már grammofón nélkül s mint Szemlénk múlt 
számában két cikk is kifejtette, ennek felhasználása módozatairól kell csupán 
gondolkodnunk. Az államnak kellene támogatnia az iskolafenntartókat ebben, 
de, sajnos, nem tudtuk utánjárással még ezt az ismertetett s nem éppen meg
felelő tanulmányi anyagot felölelő sorozatot sem megkapni máskép, csak 
egy hónapra kölcsön (!). Mikor népművelési közületek megkapták ingyen, 
iskolák még csak olcsóbb áron sem juthattak hozzá, bár meglett volna a biz
tosíték gyümölcsöző felhasználásukra. — K a r d e v á n  K á r o ly  a magántanítás 
kérdéséről szólva, arra a végső eredményre jut, hogy csak olyan magán
tanulót lenne szabad vizsgára engedni, akiket középiskolai tanár, vagy leg
alább szakvizsgás tanárjelölt készített elő. Igaza van, ,,ez nem tanári magán
érdek, hanem kulturális közérdek“, mert nem szakember nem készíthet 
megfelelően elő. Emellett azonban ma nem szabad nekünk, tanároknak, a 
magunk érdekéről sem megfeledkeznünk, különösen, ha az a közérdekkel 
egyezik s itt így áll a dolog. Azt a néhány magántanulót nem szabad kiadnunk 
kezünkből, mert rosszabb kezekbe juttatjuk ezáltal saját magunk és az iskola
ügy kárára egyaránt. —- P é c h  A la d á r  iskolaügyi mozgalmakat ismertet Olasz
országban.

Országos Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlöny XXXVI. évf. decemberi 
számában S á g h e ly i L a jo s  a polgáriiskolai földrajztanításban korszerű tanítási 
alak után kutat s a munkaiskola követelményeink kívánságait kívánja meg
valósítani. Nagyobb súlyt helyez a megfigyelésre, földrajzi gondolkozásra, 
önműködésre. — L o m o s c h iiz  K á r o ly  némettanítási módszere nagy port vert 
fel s most már a személyi vita színvonalára jutott, most az „alkotó“ felel 
Lux Gyulának.

Ifjú évek evangélikus ifjúsági lap ez iskolai évi X. évfolyamában tanár
ságunkat érdeklő következő cikkek voltak : szeptemberben : Mikszáth Kálmán 
szárnybontása (Oravecz Ödöntől) ; októberben : Sárospatak (Szigethy Lajos
tól), továbbá érdekes Beck Hermann nürnbergi diák német levele Magyar- 
országról, melyet bő szójegyzetekkel adott ki a lap ; a decemberi számban r 
Öngyilkos diákok (Böhm Dezső); Ahol Széchenyi magyarrá lett (Horváth 
Károly ír ily címen Debrecenről) ; a januáriban : A legendás Hatvani István
ról (Oravecz Ödön); A kilences számjegy néhány érdekes tulajdonságáról 
(Haberehrn G. Adolf) ; a februáriban : Széchy Károlyról (Oravecz Ödön).

Magyar Középiskola. XXIV. évf. november—decemberi szám. F o r n w a ld  
J ó z s e f a fizikatanítást jellemzi nálunk és külföldön. Megállapítja, hogy az 
enciklopedizmustól Utasításaink szerint óvakodnunk kell, az anyagkiválasz
tásnál pedig a gyermeklélektannak kell irányítania. 13— 14 éves korban 
érdekes jelenségeket kell közölni és kevesebb elvontságot ; viszont a 18—1S> 
éves tanulót a jelenségek magyarázata is érdekli, belső mechanizmus, filo
zófiai meggondolások. S ezután fejtegeti, mennyiben valósítják meg ezt a 
különböző országok tantervei. — P e tr ic h  B é la  szakfelügyelő a modern nyelv- 
tanítás egyik fontos kérdéséről beszél : a beszédgyakorlatokról. Megállapítja, 
hogy ezek nem tekinthetők egyszerűen „locsogásának, mert más itt a cél, 
mint a holt klasszikus nyelveknél, összegezése ez : „Társalgásnak minden 
órán kell lennie. A társalgás lehetőleg kapcsolódjék a tárgyalt olvasmányhoz ; 
a tanításnak csupán egy része legyen azonban, nem szabad túltengnie sem a
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kifejező olvasás, sem a szógyakorlás, sem a fordítás, sem a nyelvtan gyakor
lásának rovására. A helyesen irányított beszédgyakorlat a tanuló szó- és szólás
készletét gyarapítja és erősíti. De megtanítja a társalgás művészetének 
elemeire is, örömérzetet kelt fel a lelkében, tehát nevelő hatása jelentékeny“. 
Ezt egyik kiváló modern nyelvtanár mondja s most, mikor a nyelvtan tanítá
sának fontossága mellett kezdik némelyek elfelejteni, hogy élő nyelv tanulá
sába kell a tanulót bevezetni, nem lehet említés nélkül hagyni sorait.

Néptanítók Lapja 64. évi. december 1-i számában S z .  S ó ly m o s  B e a  arról 
elmélkedik, hogyan lehet lélekjelenlétre, önmegtartóztatásra és önmeg
tagadásra nevelni az iskolában. Érdekes az önmegtartóztatásra való nevelés
ről szóló rész : az egymás közötti életben mint első társadalmi alakulatban 
fejlődik ez. Itt kell rászoknia a gyermeknek az ítélkezésre, mellyel önmagát 
ellenőrzi, tartóztatja, megtöri. Természetesen mindezekre az olvasmányok 
révén lehet legjobb példákkal ellátni a tanulókat. Nagyon nehezíti azonban 
a tanító munkáját a szülői házban sokszor elrontott gyermekek viselkedése, 
kikkel magukkal sok baja van s kik a többiekkel való munkájának eredményét 
is kockáztatják. így újra meg újra a szülői ház nagy szerepét kell hangsúlyoz
nunk, amelynek munkája manapság legtöbbször nem támogatja, hanem el
gáncsolja az iskola tevékenységét. K r ó n ik á s .

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .
Comenius Sárospatakon. írta : Iiácz Lajos. Kiadja a Magyar 

Tudományos Akadémia. Budapest, 1931. 8. r. 261. 1. A könyvet sok
érdemű szerzője, a sárospataki főiskola nyugalmazott, de pihenés 
nélkül, szakadatlanul nagyarányú és értékű irodalmi munkásságot 
folytató tanára ezekkel a szavakkal végzi : „Hadd tegyem le e sorokat 
a 400 éves jubileumát ülő főiskola nevében, a hála és kegyelet koszo
rújául, legnagyobb mesterének homlokára !“ Ez a könyv is tehát 
jubileumi kiadvány, mégpedig rendkívül becses és igazán méltó a 
nagyhírű főiskolához. Azt lehet mondani, hogy szerző a tárgyát 
szinte maradék nélkül, tökéletesen dolgozta ki. A legapróbb részle
tekre is kiterjedő gonddal, a tudományos akribia teljes felkészült
ségével oldotta meg a maga elé tűzött feladatot. Mindazt felkutatta 
és felhasználta, ami Gomeniusra magyar, latin, német és cseh nyelven 
feltalálható, úgy, hogy művével Comenius magyarországi élete és 
működése jóformán kimerítettnek és lezártnak tekinthető, „mert — 
mint az Előszóban mondja a tudós szerző a több évtizeden át 
világszerte nagy szorgalommal folytatott levéltári kutatások után 
újabb, ismeretlen adatok felbukkanása már alig remélhető“ . A fel
talált adatokat a következő forráskiadványok publikálták : 1. Archiv 
pro b ad an i... Brno 1910-től máig. I—-XII. k. 2. A. Patera J. A .: 
Komenského Korrespondence. Praha, 1892. 3. .1. Kvacala : Korres- 
pondence J. A. Komenského. I., II. Praha, 1898., 1902. 4. J. Kvacala, 
Analecta Comeniana. Jurjevi, 1909. Ezeknek egyikét sem hagyta 
Rácz L. kiaknázatlanul; fáradságot nem ismerve, sok utánjárással 
a csehnyelvű okmányok magyarra való fordításáról is gondoskodott, 
így lett műve minden irányban teljessé csaknem minden részében, 
előttünk új adatoknak nagy bőségével.

3
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A könyvet Előszó vezeti be, melyben a szerző elmondja műve 
Iétrejövetelének előzményeit s beszámol forrásairól. Amily jogosult
nak ismerjük ezt a nyilatkozatát : „teljes mértékben itt  volt az ideje, 
hogy Magyarország is lerójja azt az adósságot, amellyel a XVII. 
század legnagyobb pedagógusa iránt tartozik, aki számos pedagógiai 
művét Magyarországon magyar ifjak használatára írta“, —- épp
annyira örülünk, hogy könyvében ennek az adósságnak a lerovását 
hiány nélkül megkaptuk. Tartalma 19 fejezetre oszlik, melyhez név
és tárgymutató járul. Nemcsak sárospataki működését adja elő 
Rácz L. Comeniusnak, hanem beleszövi életrajzát is s ezzel is 
emeli műve értékét.

Részletesen taglalja azokat a nevelés- és oktatásügyi eszméket, 
elveket, amelyeket Comenius Sárospatakon (1650—51) megvalósí
tani szándékolt, bő kivonatban ismerteti mindazokat a pedagógico- 
didacticai előterjesztéseket, törvényeket, műveket, amelyeket Sáros
patakon írt. Mindezekből láthatjuk, hogy a hányatott életű, nagy 
tanító- és nevelőmester életében a leggyümölcsözőbb volt —- szelle
mének megnyilatkozását tekintve — a Magyarországon töltött négy 
esztendő. Az eredmény már — sajnos •— nem ilyen fényes. Ezt a 
szerző egy külön fejezetben (Com. sárospataki működésének ered
ménye) summázva tárgyalja s kimutatja, hogy, ha Comenius részint 
a magában, részint a magán kívül, hazai viszonyainkban rejlő okok 
miatt nem is érte el Patakon óhajtott célját, mindazáltal az ő itteni 
tanári működése és irodalmi munkássága nem veszett el hatástalanul 
nemcsak Patakra, hanem egész Magyarországra nézve sem.

Comenius impressionista, nyugtalan természetű, dús képzelő
erejű és fellengző lelkületű volt. innen eredtek hibái. Nem számolva 
a létező viszonyokkal, tanügyi terveit túlméretezte. Az ő scliola 
pansophicája egy lángelme nagyszerű elgondolása, de az akkori 
Magyarországnál előhaladottabb országok fejlettebb iskolai életében 
is aligha lehetett volna megvalósítani. Túltengő idealizmusa egész a 
mysticus világ körébe vonta, amikor hitelt adott a visionarius Drabik 
Miklós jóslatainak. A Drabikkal való összeköttetése s az ő útján 
Rrabiknak a Rákóczyakra való hatása rendkívül érdekes részlete 
Rácz Lajos könyvének, melyben eddig kevéssé ismert történeti 
tényekre vet világot. Azzal, hogy az akkor folyó presbyteri puritanus 
mozgalom ellenében egy iratot adott ki, maga ellen hangolta tanár
társát, Tolnai Dali Jánost, aki pedig főmotora volt Magyarországba 
jövetelének. Általában a magyar földdel és viszonyokkal nem tudott 
megbarátkozni s azokhoz alkalmazkodni, mint pl. a szintén idegenből 
jö tt és szintén nagy műveltségű és tudományú Alsted és Bisterfeld 
Erdélyben. Kultúrhistóriai szempontból sok figyelemreméltó föl
jegyzését olvashatjuk irataiban és leveleiben (ezeket Rácz L. külön 
ily cím alatt dolgozta fel és adta ki : Adalékok a XVII. század magyar 
művelődéstörténetéhez), de itt-ott alighanem túlzásba ragadja 
elégületlensége.

Mindeme hibái mellett is kimagasló szellemével, kortársai fölé
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emelkedő pedagógiai tudásával és érzékével ragyogó alakja volt és 
örökre az marad a sárospataki főiskolának, sőt az egész egyetemes 
emberi művelődés- és neveléstörténetnek, Rácz Lajos a legnagyobb 
elismerésre méltó munkát végezte, mikor ennek a kiváló pedagógus
nak Magyarországon töltött életét és itteni munkásságát immár a 
maga teljes egészében föltárta előttünk.

Cegléd. S. Szabó József.

I)r. Osvátli Gedeon : Küzdő lelkek. Misztérium. Szerző kiadása. 
Kecskemét 1931 (Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda Kt.) 115 lap. 
Ára nincs megjelölve.

Goethe Faust-jának és magyar nemzeti irodalomból Arany, 
Tompa, de főleg Madách Ember tragédiájának klasszikus költésze
tére emlékezteti az olvasót Szerző külsőleg is díszes kiállítású művé
nek olvasásánál, mely tárgyában és alaki feldolgozásában egyaránt 
e költészet hatását mutatja. Bibliás és magyaros minden ízében.

E drámai költemény első rövid fogalmazásában Raffay Sándor 
püspök bevezető előadásával már 1921 április 19-én került színre 
Aszódon, amelynek evang. gimnáziumában igazgató-tanár volt a jeles 
szerző. Bővebb alakjában a Kisfaludy-Társaságnak 1913 május 2-án 
ta rto tt ülésén b. e. néhai Vargha Gyula másodelnök m utatta be. 
Ugyanabban az évben, a Budapesti Hírlap pünkösdi számában 
Rákosi Jenő közölt belőle szép részletet.

A meghatóan szép költemény eszmei célját már a címlap Máté 
XIII. 11—43. és az Ajánlás Máté X. 39. v. bibliai idézete jelzi. 
A drámai költeményt bevezető Ajánláson kívül kilenc részben dol
gozta föl ,,honáról zokogó bús dalát“ , amelyek címei : 1. Angyalok 
küldetése a föld legtöbbet szenvedő népéhez. 2. Gonoszok és Angya
lok találkozása. 3. Küzdelem az ember leikéért. 4. Fölépülhet-e a hit 
temploma. 5. Mire először. 6. másodszor 7. és harmadszor szólal 
meg a harang. 8. A küzdelem eredményes és 9. Az összetört ország 
sorsáról az Űr ítél.

„ Ajánlás“-áhi\n találóan mondja, hogy „beteg ez a világ“, 
amelyet „csak az isteni emberszeretet gyógyíthat meg“, s „az utat 
egy tisztább és jobb hit felé csak az Isten szent kegyelme m utatja“ . 
Szabolcsba Mihály ezt az érzelmet és gondolatot így fejezi ki : „Csak 
egy vallás van és ez a krisztusi szeretet“ . Mély, bánatos hazafias lelke 
Sajó Sándor és Végvári költészetére emlékeztetve így sóhajt fel :

„Ah, ha mind, kik itt élnek ezeken 
Az ezeréves ősi földeken,
Míg keblüket a kétség fogja át,
Meghallanák az ígéret szavát,
Teljesültét mely rejti szebb jövőnek...
Zord ellenid Reád hiába törnek :
Nemzetem, ki most népek rabja vagy,
Majd ép honodban léssz Te újra nagy 1“

3 *



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

Madách-al és Goethé-vel egyezőleg a drámai költemény tárgya 
a jónak és a rossznak, a szép-igaznak és gonosznak ősi és hősi küz
delme és előbbinek végleges diadala. Előbbinek képviselője és meg
személyesítője az egyes részekben és jelenetekben „a Jóság, a Tiszta
ság s a Lelki szép Angyala“, utóbbinak ,,a Fő-átkos és Csalárd-Gonosz“ 
a „Pénzimádó“, a „Kéjsóvár“ s a „Nagyravágyó“ főbb alakjaiban 
és különböző életkörülményeiben, olykor — de mindig „elbukva“ — 
förtelmes megjelenésükben. Nincs a jóságnak, tisztaságnak és 
szeretetnek és viszont a bűnnek és gonoszságnak az a neme és külön
böző gyakorlati megnyilatkozási alakja, amely az egyes jelenetek
ben be ne mutatná áldó és építő, vagy romboló és pusztító erejét és 
hatalmát. Pokol és mennyország — mint manapság '— sokszor váltja 
fel itt egymást. Mefisztofelesz vagy Lucifer folyton alakot és 
szerepet cserél. De a borúra mindig az erős küzdelmek között a derű 
következik. A megjavítandó és megépítendő templomnak és helyen
ként magának Jézusnak és keresztjének üdvöthozó szereplése külö
nös bájt és megnyugvást kölcsönöz a megrázóbb jeleneteknek is.

Legmeghatóbb „a küzdelem eredményéről“ szóló 8-ik s az 
„összetört ország sorsáról ítélő úrról“ szóló 9-ik rész. Mert hát

„ F e lb u zd u lt  h i t  s  a k a r a t  
Á cél felé így halad !“

S a „Jóság és a Tisztaság Angyala“ így örvendenek :
„A győzelem perce elérkezett:
Megtörtük a Gonosz-végzetet!“

S magyar nemzetünk mai szomorú állapotaira utalva :
„Hogy bár romokban hever szép hona,
Újjáépül az is, mint temploma.
Meglágyítjuk a nemzetek szívét 
E nép iránt az Égnek is hogy tessék :
Egymást édes testvérként is szeressék. . .
S mit véteti közöttük sátáni gazság,
Tegye azt jóvá : m e g b c k ü lt igazság  ! “

Fohásszá magasztosul az utolsó jelenet, amelyben Jézus kérdésére : 
hogy „minő e nép vétke és erénye?“ az angyal azt feleli :

„De maga a nemzet lelke -  ép,
Serkentője a jó, tiszta, szép. . .
S míg át Törvényed öleli :
Jövőjét csak — Veled keresi.“

Mire maga Jézus a leborult angyalok között s a magyar Himnusz 
hangjai kíséretében így imádkozik :

„Légy e néphez könyörületes :
Halld, Atyám, mivel Téged dícsér,
Imája esdőn : Trónodig ér.
Fogadd Örök Kegyelmedbe őt,
Legyen boldogabb, mint volt előbb ;
Fakasszon számára életet :
Igazság, béke és szeretet 1“
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S végezetül az Úr maga e fohászra így ítél :
,,Te regi népem, légy mindig hívem,
És Én o rszá g o d a t m e g é p íte m  ! “

Mintha csak az Ember-tragédiájában hallanék az Űr szavát : 
„Mondottam, em b er  k ü z d j  és b íz v a  b íz zá l !“

*

Melegen üdvözöljük szerző kartársunkat e drámai költemény 
megjelenéséért.

Vivant sequentes ! Van jó szíve és tolla, hite és akarata egy
aránt.

Rákosszentmihály. Szlávik Mátyás.

Weszcly Ödön: A szellemi képességek fejlesztése. A szerző a peda
gógia egyik legérdekesebb kérdését tárgyalja. Megvizsgálja először is, 
lehetséges-e a szellemi képességeket fejleszteni? Megvizsgálja miben 
áll ez a fejlesztés, mi a formális képzés? Megállapítja mi a különb
ség képesség és tehetség között? Van-e általános képesség, vagy csak 
speciális képességek vannak-e? Vizsgálja a tehetség korai meg
nyilvánulásait s általában a tehetség fejlődését. Végül megállapítja 
a fejlesztés módjait és fokozatait. Thorndike törvénye és a Jost-féle 
szabály figyelembevételével a gyakorlás szabályait hat pontba fog
lalja össze. K imutatja, hogy a képességek csak értékes tartalommal 
fejleszthetők, s hangsúlyozza a tartalom és forma szoros egységét 
és elválaszthatatlanságát.

A formális képzés új felfogása, mely Spranger hatása alatt ala
kult ki, szolgál a dolgozat alap jául; a fejlesztés technikájára nézve 
pedig az újabb amerikai pszichiológia eredményei voltak irányt jelö
lők. Ehhez a szerző a saját vizsgálataiból is szolgáltatott adalékokat, 
melyek közül az azonos sorrend és a változtatott sorrend elvei fon
tosak. A szerző végül gazdag jegyzékét adja az idevágó irodalomnak.

Sziládv Zoltán : Itnlgária. 330 képpel, 3 színes képpel, 17 mű
lappal, 2 térképpel. Budapest, 1931. Szerző kiadása.

A bolgár népet rokonunknak tartjuk, legalább is tudós köreink 
után így tudjuk. Ismerni azonban — pedig egy véres háború emléke 
is összeköt bennünket —, alig ismerjük őket. Sziládv Zoltán, miután 
már Ecsedi István is elvitt bennünket a bolgárok földjére pár évvel 
ezelőtt, megismertet Bulgária minden részével, a bolgár föld összes 
sajátságaival és kultúrértékeivel. A magyar tanárok, elsősorban a 
földrajztanárok igazán hálásak lehetnek szerzőnknek gondos tanul
mányaiért, lelkes munkájáért mivel nincs mindenkinek módjában 
hogy felkeresse Bulgária egyes tájait és megszemlélje legszebb részeit.

A rokonságot nincs mit szégyellenünk, mert a bolgár jóindulatú 
és egyszerű nép. S hosszas, 500 éves török elnyomatás kifejlesztette 
a nép szívósságát, szorgalmát, de önzését és körmönfontságát is.
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Az összetartás, megbízhatóság és a családi erények a szomorú száza
dokban fokozottan kifejlődték, de velük nőtt a bizalmatlanság minden 
idegennel és újítással szemben.

Nyakas maradiságukat önmaguk is tudják, sőt tréfáikba is 
befoglalják. A bolgár alaptermészete a nyughatatlan törekvés, az 
anyagi gyarapodás vágya. Legszívesebben azonban csak a gazda
sággal foglalkozik, lehetőleg a saját földjén és otthonában. Napszá
mosnak csak szükségből megy.

A bolgár fukar, közcélú gyűjtésekre nem szívesen adakozik, de 
az egyest, ha reászorul, nem hagyja segítség nélkül. Sok nagy köz- 
alapítványuk van, egyesek egész vagyonukat iskolák alapítására 
hagyták. A közpályán a bolgár nemcsak szorgalmával, de kereske
delmi ügyességével is tért hódít. Ha ígéretet tett, szavának áll, de 
az üzletkötésben óvatosak legyünk vele szemben. Ezen a téren, ne 
felejtsük, a görög kereskedelem volt a bolgárnak a mintaképe és 
köszörűköve.

A korcsmázás nem bolgár szokás. Inkább kávé vagy tea mellett 
ülnek össze beszélgetni, legszívesebben családi körben. Mértékletes 
és munkás életüknek köszönhetik jó egészségüket és magas élet
korukat.

A bolgár nép családi élete tiszta. A jó erkölcs általános meg
szilárdulásában nagy része van annak, hogy az igazságszolgáltatást 
hosszú ideig a nép öreg bölcsei, később a nép köréből származott 
papok vezették. A tolvajlás éppen olyan megvetett, sőt ismeretlen 
jelenség, mint nálunk a színmagyar vidékeken. Jellemző, hogy Bul
gáriában egyáltalában nem szokás ajtót, kaput zárni.

A bolgár nép körében évszázadok óta nincsenek társadalmi 
rétegek. Éppen azért ellenszenves előttük minden rangszerű meg
különböztetés. Ezért nem szeretik a rendjeleket sem, megbélyegző
nek tartják  a borravalót is, amelyre ma is elítélő gúnnyal alkalmazzák 
a török baksis nevet. Nemcsak a földrajzórákon, de azon kívül is, 
sok szépet és hasznosat tanulhatunk Szilády Zoltánnak gondosan 
összeállított, szépen megírt művéből.

Budapest. Horváth Károly.

D. Weitbrecht G. Mária és Márta. Eredeti német kiadás alapján 
fordította, részben átdolgozta Pröhle Henrik. Kiadja a Luther- 
Társaság. 1931. 342 lap. Ára 8 P.

A világháború előtt megjelent, s már 12 kiadást megért mű 
nem ismeretlen a nevelés kérdésével foglalkozók előtt. Nálunk ujdon- 
ságjelleget adott neki a magyar fordításban és átdolgozásban való 
kiadása.

Weitbrecht, a mű szerzője, az ifjúság melegszívű lelki nevelője 
könyvének címe alá írta a mű célját : Leányok könyve útravalóul 
az élet útjára.

Terjedelmes művében fejezetekbe osztja „útravalóját“, amellyel 
a lelkiválsággal, anyagias célokkal teli útvesztőkben járó fiatal
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leányolvasóit ellátni akarja, hogy minél könnyebben és gyorsabban 
eljussanak az emelkedett célú, biztos alapú életbe.

Weitbrecht lelkész női ideált alkot művében. Mint könyvének 
címe is m utatja, a szimbolikussá vált Mária és Márta alakjából alkot 
a mai kor kívánságainak megfelelő új női eszményt, melyben Mária 
áhítatossága és Márta szorgalma, tevékenysége egyesül. így lesz a 
leány modern nővé a szó helyes jelentésében. A női hivatásokról írt 
fejezetében a kenyérkereső nő Goethe szavával „szolgálni tanul ideje
korán, mert ez a hivatása“ . Szolgál otthonában, mert Weitbrecht 
szemében is ez az első munkatere — és ha kell, szolgál és megáll 
ugyanakkor az otthonán kívül is, mások szolgálatában. Weitbrecht 
Mária — Mártája nem az érzéseiben elmerülő, hanem a való világban 
élő, dolgozó nő, aki becsületes, vallásos meggyőződésével, kritikájá
val alkalmazkodik szórakozásaiban, öltözködésében a kor egyre vál
tozó felfogásához.

A műben kifejezett gondolatok, célok nem újak, hiszen a val
lásos nevelőket, morál pedagógusokat állandóan foglalkoztatja e 
tárgy, az ifjúság nevelésének a kérdése. A múlt iskolájával szembe
helyezkedő életiskolája „önkifejlést“ s egyéb jelszavakat hirdető és 
megvalósító munkája is új emberideált akar teremteni.

A magyar pedagógiai irodalomnak is vannak ily irányú remekei. 
Ha csak Vörösmarty M. leveleit vagy Benedek E. Testamentumát 
említem meg, örökbecsű értékeket válogattam ki a sok közül. 
Pröhle Henrik új értékkel gazdagította e magyar sorozatot. Proliié 
fordításában Weitbrecht német könyvének nemcsak a nyelve lett 
magyarrá, hanem a lelke is. Tősgyökeres, magyar gondolkodást, 
érzést jellemző szólások, idézetek, példák alkalmazásával átültette 
a tartalmas művet magyar talajba. Jól megválasztott példáiban az 
erények képviselői között idegenek mellett magyar férfiideálok is 
vannak : Kossuth, Rákóczi. Tompa idézett versében a templomi 
gyülekezet áhítata válik még inkább szívünkhöz szólóvá. Csak egy 
dolog hiányzik nagyon e szép magyar fordításból : nincs egyetlenegy 
magyar női alak sem benne. A jótékonyság fejezete és a többi is 
szinte kínálkoznék a nagy magyar nemzetes asszonyok megemlí
tésére. Hiszen leányok számára készült ez a mű !

Mivel Pröhle át is dolgozta a német eredetit, ezért nemcsak a 
környezeten változtatott, hanem a háború előtt megjelent könyv 
fölött elrepült időt az egész korszakot átlépő jelenkorba kellett 
beléhelyeznie. Éppen ezért anakronizmusként hat ez a figyelmez
tetése : az ágyban olvasás tűzveszélyes, vagy az a rész, amelyben a 
week-end ellen szól.

Az önanalizisre, filozofálgatásra hajlamos ifjúságnak javára szol
gál ez a szép könyv és hozzájárulhat Pestalozzi igazságához : csak a 
neveléstől remélhető a nemzet megmentése.

Budapest. Jeszenszky Ilona
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Dr. Lampérth Géza : A l'ápai Református Főiskola Története,
1531—1931. Harminc képpel. Pápa, 1931. A főiskolai nyomda kiadása. 
8-ad rét. 202 lap. Ára 4 pengő.

E főiskola történetének a négyszázados évforduló alkalmából 
való megírására felkért szerző két részre osztja munkáját. Az első 
részben a 7—96. lapokon szól az iskola külső történetéről, a második 
részben a 99—197. lapokon rajzolja az iskola belső életét és mun
káját s számol be az általa használt főbb forrás- és segédművekről. 
A füzethez csatlakozik végül az 1—30. lapokon 30 kép, köztük 22 
arckép azon férfiakról, akik a főiskola megtartásában és fejlesztésé
ben elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Minden olyan református iskola, mely a reformáció első évtizedei 
alatt létesült (akár kis városok kebelében maradt fent mai időnkig 
most már középiskola alakjában, mint a 400. évfordulóját az 1930. 
évben ünnepelt mezőtúri, akár főiskolává fejlődött napjainkig egv 
egyházkerület pártfogása és tulajdonba átvétele következtében) 
mondom : az ilyen református iskola, tehát a pápai református fő
iskola is csak igen gyér adatokkal rendelkezik arra nézve, hogy 
keletkezése évét, keletkezése, anyagi és szellemi körülményeit, életé
nek első évtizedeiben osztályrészül ju to tt sorsát, külső és belső törté
netét megkívánható részletességgel állíthassa a mai olvasó elé. 
Hazánk XVI. századbeli viszonyai és közállapotai nem voltak alkal
masak ily alakulatok körülményeinek azonnali feljegyzésére vagy 
ily feljegyzéseknek az elkallódástól való megoltalmazására. Csak a 
későbbi időkből vannak gyakoribb és megbízhatóbb adatok refor
mátus iskoláink életéről és működéséről. De ezek az adatok is zakla
tásról, üldözésről, fosztogatásról, a református iskolák nehéz életéről 
szólnak.

A pápai református iskolának is bőven volt része a nehéz meg
élhetési viszonyok és az iskolát fenntartó egyháztagok szegénysége 
mellett is a kívülről jövő nyomás által okozott szenvedésekben. 
Az új földesurak a politikai hatóság támogatásával feldúlják a refor
mátus iskolát, majd kiüldözik Pápáról, lefokozzák s csak 32 év múlva 
engedik vissza Pápára. Közben mennyi egyházi és iskolai vagyon 
elvesztése s az új helyzetben templom és iskola építésének szüksége 
terheli a különben is nehezen élő híveket ! Belső bajok is támadnak. 
Komárom és Székesfehérvár igényt tartanak arra, hogy a pápai 
református iskola az ő városukban helyeztessék el. Áldoznak ezen 
városok, de Pápa is áldoz, csakhogy ősi iskoláját megtarthassa. 
A székhely kérdésének eldöntése után sem szűntek meg a fenntartás 
és fejlesztés anyagi gondjai. Majd jö tt a világháborúban való össze
omlás, mely új terheket zúdított református egyházainkra és isko
láinkra úgy, hogy elmondhatjuk, hogy a pápai református iskolának 
leélt 400 éve alatt alig volt egvpár nyugodt évtizede. Valóban bámu
latra méltó azon hithűség, áldozatkészség és csüggedetlen kitartás, 
melyet a pápai református lakosok ez iskolának megtartásában a 
századok viharai és nyomorúságai között is tanúsítottak, mely nélkül
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ez iskola más kedvezőtlen viszonyok közé ju to tt református iskolával 
együtt régen a feledés homályába merült volna.

Ez a hithűség, áldozatkészség és kitartás serkentsen bennünket 
ma is a reánk nehezült viszonyok között egyházi intézményeink és 
iskoláink megvédésére és fejlesztésére. Erre tanítson bennünket a 
pápai református főiskolának ezen apró részletességgel megírt tör
ténete.

Budapest. Faragó Bálint.

A Nagykőrösi Arany János Társaság évkönyvei. VI. kötet. 
1930—31. Szerkesztette: l)r. Törös László főtitkár. Abban a fáj
dalmas élet-halálhareban, amit a magyar kultúra folytat életben- 
maradásáért, sok sebesült vau már és sok halott. A lelkes optimiz
mussal alapított vidéki művelődési egyesületek sorra vesztek el 
idegen uralom alatt, ami megmaradt nekünk, tengődik, látszat-életet 
él. Annál inkább tudjuk becsülni a nagykőrösi Arany Társaság mun
káját, ami országos viszonylatokban is jelentős. A most megjelent 
Évkönyv tanúsága szerint a divattól és külföldieskedő áramlatok 
hatásától menten a magyar lélek örök értékeit igyekszik napvilágra 
hozni, megbecsülésben részesíteni a Társaság. így szentelnek meleg 
szavakat a „magister verus“-nak, dr. Dóczi Imrének. S. Szabó 
József megemlékezése (megjelent különlenyomatban is) a szeretet
nek, tiszteletnek és megértésnek adatgyűjtő szorgalma mellett külső 
formájában is nagyszabású. Méltó Dóczi Imre emlékéhez. Szabolcska 
Mihály életéből Okos Gyula ókécskei lelkész ismertet adatokat; rá
mutat arra a nagyon égető feladatra is, hogy igaz magyar költőinket 
a nép szívéhez kell közel vinniök a falu vezetőinek. Szabolcska az 
irodalmi fórumon kissé könnyedén kezelt érték, de a magyar refor
mátus léleknek olyan sokat adott, hogy a róla emlékező sorokat a 
legnagyobb örömmel olvashatjuk. A szorosan irodalmi tételek közül a 
gazdasági kérdések felé vezet át vitéz Pintér (Binder) Pál cikke 
Széchenyi Hitel-érői. Tudományos és mégis örvendetesen élvezetes 
stílusú Szentpétery Zsigmond előadása „A föld múltja és jövőjé“-ről. 
A változatos tartalomból még két Arany-emlékbeszéd (Horváth 
József és Patonay Dezső), egy finom értékelésű Madách-tanulmány 
(Preszly Elemér), a 48-as szabadságharc kiváló tábornokáról, Tanárki 
Béláról szóló megemlékezés (Jalsoviczky Tibor) emelhető ki. Áprily 
Lajos mélyhatású két költeménye mellett Gödé Lajos és Domby 
Béla versei is élénkítik az Évkönyvet. Különös érdeklődésre ta rt
hatnak számot Törös Lászlónak az amerikai református papköltőről : 
Szabó Lászlóról írt sorai. Nekünk tanároknak azonban az esik leg
jobban, hogy Törös Lászlónak hatalmas (már III. részletben meg
jelenő) cikke (Sárvári Pálról) a tanári szeretet, munkásság kiemelésé
vel iskolatörténetünket egy nagyon jelentős fejezettel gazdagítja. 
Ugyancsak örömmel üdvözöljük, nagynevű elhunyt elnökünknek 
egy megható emléket jelentő fényképét az Évkönyv elején. A tar-
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talmas mű csakugyan gazdagodást jelent minden tanári könyvtár 
számára. S. B.

Az Orsz. Református Tanáregyesület Évkönyve az 1930—31. 
tanévről. Szerkesztette : Dr. Papp Ferenc egyesületi főjegyző. Az Év
könyv 25. évfolyamát Dóczi Imre arcképe díszíti, tartalm a is főleg 
elhunyt elnökünk emlékének van szentelve. S. Szabó Józsefnek elnöki 
megnyitója az ő törekvéseinek, céljainak kitűnő méltatása. Életéből 
nagy gonddal összeszedett adatokat dolgoz fel Elekes Imre (Dóczi 
Imre pataki éveiből), Dóczi Imrét, a felügyelőt méltatja Köblös Samu. 
Tanárságáról dr. Szabó Márton szól : ez a megemlékezés a volt tan ít
ványok nevében szóló, a közgyűlésen idő hiánya miatt, el nem 
hangzott. A beszédek úgy mutatják be Dóczi Imrét, mint a refor
mátus iskolaügy félelemnélküli harcosát, majd atyai szeretető gon
dozóját. Akiről ilyen szeretettel tudnak írni és szólani egykori munka
társai, annak csakugyan kivételes egyéniségnek kellett lennie a 
hivatalos munkakörön kívül is.

Beszámol az Évkönyv az egyesületnek 1931 máj. 27-én, Deb
recenben ta rto tt közgyűléséről is (1. a részletes jelentést a Prot. Tan
ügyi Szemle 1931 máj. számában). Tiszteleti tagoknak megválaszt- 
ta ttak  gr. Teleki József, gr. Degenfeld Pál és dr. Rácz Lajos ; tisz
teleti elnöknek S. Szabó József. Elfogadja a közgyűlés az alapszabá
lyoknak a tisztújításra vonatkozó részét módosítani kívánó indít
ványt. Dr. Dóczi Imre helyére elnöknek vitéz dr. Bessenyei Lajost 
választja meg a közgyűlés. Az Évkönyv végén közölt kimutatások 
szerint az Egyesület a tanárok gyermekeinek érdekében rendkívül 
áldásos működést fejt ki és tanárj óléti kérdéseket nagy buzgalommal 
szolgál. Az egyesület tagjainak száma azonban aránylag csekély : 
alapítótagokkal együtt mindössze 526. Az Évkönyv kevés nagy
hangú öndícséret, de buzgó munka képzetét kelti az olvasóban ; az 
Egyesület munkássága egyre súlyosodó viszonyaink között jelentő
ségében nemcsak hogy nő, hanem hovatovább nélkülözhetetlenné 
válik. K. L.

Gulyás József: Dalkultúra a pataki iskolában. Sárospatak*
1932. 14 oldal. A fáradhatatlan kutató egyik cikkében a magyar 
szépirodalomból, egy másikban a főiskola kézirattárából vett ada
tokkal bizonyítja a pataki diákságnak a népdal művelése tekinteté
ben kifejtett buzgóságát. A kis füzet Deák Geyza főgimn. tanártól 
való hangulatos elköszönést is tartalmaz. S. B.

Sándor P á l: Négyszáz év. Dramatizált képek. Závory Zoltán 
rajzaival. Pápa, 1931. 65 old. Ára : 2.50 P. A pápai főiskolai értékes 
tudományos jellegű jubileumi kiadványai mellett szerencsés ötlettel 
jelentetett meg szerző (aki különben jótollú színműíró) nehány 
drámai jelenetet az iskola múltjából. Áz iskola alapítása (Török 
Bálint), az ellenreformációkorbeli üldözések (Kocsi Csergő Bálint, 
Séllyei L), az adászteveli száműzetés (Torkos Jakab superintendens), 
az ókollégium élete (Mándi Márton I.) a francia betörés idején, a
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48-as szabadságharc (Bocsor István) és a jelenkor ügyesen színre- 
hozott képekben jelenik meg előttünk. Az ifjúsági előadások örök 
problémája — egyszerű eszközökkel mit lehessen előadni — e jele
netek felhasználásával sok helyen igen szerencsésen oldódhatnék 
meg. Olvasmánynak is kellemes ez a jóízű diákalakok mellett sze
retettel megformált tanárokat szerepeltető kis könyv. S. B.

M EG JEG Y ZÉSEK .

A református Konvent egyetemes tanügyi bizottságának gyűlése. Március 
hó 1-én és 2-án a tanügyi bizottság gyűlésén megjelentek : dunamelléki egy
házkerületből : dr. Ravasz László, dr. Imre Sándor, dr. Kovács J. István, 
Ravasz Árpád ; dunántúlról : dr. Antal Géza, dr. Bene Kálmán, dr. Kőrös 
Endre, Szabó Bálint ; tiszáninnenről : Domby László, Janka Károly,
dr. Marton János, dr. Puky Endre ; tiszántúlról : dr. Baltazár Dezső, Borsos 
Károly, dr. szentpéteri Kun Béla, dr. Veress István. Szakelőadóként jelenvolt: 
dr. Budai Gergely és Bodor Lajos.

A bizottság elnökévé dr. Baltazár Dezső választatott meg.
„ Az iskolafenntartó egyházi testületek rendkívüli anyagi nehézségekkel 

küzdenek s hogy a segítés módozatairól egyáltalában reális alapon tárgyalni 
lehessen, dr. Imre Sándor előterjesztésére : az iskolák viszonyaira vonatkozó 
számszerű adatok sürgős beszerzésé határozza el a bizottság. (Aki a különleges 
egyházi eljárás módokat nem ismeri elképzelni sem tudja, hogy Konventünk az 
adatok felett nem rendelkezik !) Két tanügyi előadó (Domby László és lie. 
Bácz Kálmán) lemondása kapcsán a középiskolai ügyek előadójává Borsos 
Károly, a vallástanítási ügyek előadójává dr. Budai Gergely választatott. 
A tanítóképző intézetek és polgári iskolák előadói tiszte eddig egy kézben 
volt, polgári iskoláink örvendetes fejlődése azonban szükségessé tette a külön 
polg isk. tanügyi előadói tisztség megszervezését. Megválasztatott Váczy 
Ferenc nagykőrösi tanítóképző intézeti igazgató.

A középiskolák ügyeit Borsos Károly ismertette, megemlékezvén Mezőtúr, 
Pápa és Sárospatak 10Ö éves jubileumáról. A bizottság hozzájárult az érettségi 
díjaknak 32 P-re emeléséhez, nem tesz azonban különbséget más felekezetű, 
sem magántanulókkal. Tárgyaltatott a hajdúnánási református reálgimnázium 
ügye is. [Az 1700 óta fennálló intézet 468,000 K értékű hadikölcsönkötvényt 
jegyzett és anyagilag teljesen biztosított létét a szó szoros értelmében fel
áldozta az állam érdekében 1 Megdöbbentő, hogy ilyen körülmények közt 
még csak szóba is kerülhet az intézet megszüntetésének gondolata ! Itt meg 
kell jegyeznünk, hogy a református egyház tanügyi hatóságainak nehéz hely
zetét ez a tény rendkívül élénken mutatja. Mikor volt pénze az államnak 
egész sereg katholikus intézetet semmiből teremteni, vagy megszállott terü
letről áttelepíteni, egyetlenegy új református középiskola alakult csak 
(a szeghalmi), az is magánadományból és jelenleg az is a létért küzd. — 
A nánási gimnázium sorsán eddig a mi hatóságaink alig bírtak könnyíteni, 
hanem sokat jelentett dr. Maday Gyulának, a OKTE. elnökének fárad
hatatlan utánjárása. (Hozzátehetem : személyes befolyása révén !)] A
bizottság az intézet fenntartása érdekében minden lehető lépést megtesz, 
felír a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz annak a visszás állapotnak 
a megszüntetése iránt is, hogy a református középiskolai igazgatók, az igaz
gatósággal volt tanári fizetésüknél alacsonyabb javadalomba eshetnek vissza.

A tanárok címkérdését — mint nem időszerűt — a bizottság levette a 
napirendről. Tárgyaltatott a vallástanári vizsga anyagának a revíziója is.
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(A kérdés egyre égetőbbé válik : vallástanárainknak egységes terv alapján, 
a pedagógia új módszereinek teljes ismeretével való működése ina teljesen 
lehetetlen ! Ezért a vallástanár még mindig bizonyos alacsonyabbrendű tag
nak számít a legtöbb középiskolában !) Elfogadtatik az ORTE, előterjesz
tése a nevelési segélyek biztosítása tárgyában.

A tanítóképzőintézeti tanárok fizetéskiegészítő államsegélyét a vallás- 
és közoktatásügyi Miniszter 75%-ról 60%-ra csökkentette. A képzők V. o.-ba 
érettségi bizonyítvánnyal belépni kívánók számára dr. Veress István előter
jesztése alapján a 21 éves korhatár állít tátik fel. Nem vehetők fel csak jeles 
és jó érettségi bizonyítvánnyal jelentkezők és csakis az osztálylétszám hatá
rain belül. Megtárgyaltatott a theológiát végzett ifjak tanítóságának a kér
dése is. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter dr. Antal Gézával folytatott 
tárgyalásai alapján lehetővé vált Debrecenben* Sárospatakon és Nagy
kőrösön az ilyen ifjak számára külön egyéves tanfolyam felállítása. A bizottság 
a tanfolyamok megszervezését szeptember 1-re még nem tartja megvalósít
hatónak” ellenben az egyházkerületektől idevonatkozó javaslatokat kér.

Sajnálatos tudomásul szolgált, hogy a makói négyévfolyamú felső
kereskedelmi leányiskola nem életképes és kétévfolyamúnak marad meg.

Fokozottabb gondot óhajt a bizottság fordítani a főiskolai hallgatók 
vallásos nevelésére, ezenkívül az óvónőképzők IV. évfolyamán a vallástanítás 
kötelező oktatásáról tesz előterjesztést.

A tanügyi bizottság ülése sok fájó sebünkre mutat rá, soknak az orvos
lásával próbálkozik. Vigasztaló reánk nézve annak hangsúlyozása, hogy. a 
református egyház a maga iskoláihoz a végsőfokig ragaszkodik és a rendkívül 
nehéz időkben fenntartásukról a legnagyobb szeretettel igyekszik gondos
kodni. S .  B .

Néhány szó a tatai esethez. A magyar tanárságot mélyen megdöbbentő 
eset került a napilapok révén köztudomásra : Polcsik Lénárt tatai kegyes
rendi tanárt egy növendékének árulkodására fegyveres őrizet alá vették. 
Az eset nagy port vert fel, a hatóságok sietve nyilatkoztak s ezzel az ügy 
egyelőre elintéződött. De csak egyelőre. Mert kétségtelen, hogy a kegyesrend 
szelleme, egész múltja kezesség a rend tagjainak hazafias szelleméről. Mi 
szerzetes tanártársaink működéséről olyan magas véleménnyel vagyunk, 
hogy behunyt szemmel is ártatlannak merjük állítani Polcsik Lénártot, 
igaztalannak meghurcolását. De ne nézzük a hatósági eljárást ilyen szem
pontból, ezt elbírálni a felettes hatóságok kötelssége. Hanem pedagógiai 
tekintetben veszedelmes példa ez. Tisztelettel felvetem a kérdést: mi történt 
volna Polcsik Lénárttal, ha a nem áll mögötte, nem azonosítja magát vele 
a kegyesrend egyeteme ? És mi lett volna az ő ügyének az elintézése, ha 
a róm. kath. egyház legfőbb dignitáriusai c sa k  a tanárt védték volna benne, 
nem egyúttal a felszentelt lelkészt is ? Az igazság, amit a méltatlanul meg
hurcolt tanár ezúttal talán megkap, igen félünk rajta, védtelen, magára- 
hagyatott valakivel szemben nem járt volna ilyen gyors lábon. És ez az 
elgondolás még égetőbbé teszi a tanártársadalom egységes megszervezésé
nek a kérdését. S  B .

Kirostáló vizsgák. A V. K. M. a középiskolák IV. és V. osztályában 
különös komolysággal óhajtja megállapíttatni a tanuló továbbhaladásra 
alkalmas, vagy alkalmatlan voltát. Ez a rendkívül komoly elvi kérdés már 
sok gondot okozott a pedagógusoknak és a tényleges tudás elbírálását a 
taníttató szülők nagyon nem szívesen bízzák a vizsgára. Nagy érdeklődés
sel várjuk a miniszteri rendelet fejleményeit. S .  B .

D ebrecen  szab. kir. város és a  T iszántúli R e l. E gyházk erü le t K ö u yvnyom da-V álla la ta . 1932



ménnyel, vajjal v. gyümölcsízzel); három fogásos ebéd (leves, főzelék 
feltéttel v. sült körettel, tészta v. gyümölcs v. fagylalt); két fogásos 
vacsora (friss hús körettel v. tojásos étel, gyümölcs v. tészta v. sajt).

Tíz éven aluli gyermekek kosztért naponta 1.50 P-t fizetnek. 
Tíz éven felüliek féladagot nem rendelhetnek, hanem mindenikre 
kötelező az egész adag rendelése.

A kiszolgáló személyzet borravalóját minden család vagy személy 
után egységes kulcs szerint a gondnok állapítja meg.

4. A fürdés, mivel saját partunk van, teljesen ingyenes, csak a 
hatóság által megállapítandó zene- és gyógydíj fizetendő.

5. A testvér-tanáregyesületek tagjai is pályázhatnak az üdülő
telepre való felvételre, s amennyiben hely jut, ugyanolyan feltételek 
mellett szívesen felvesszük őket.

ö. Az igénylést 1932 május hó 15-ig kell dr. Kun Sándor gondnok 
címére (D eb récén, Református gimnázium) beküldeni a következő 
jelentkezési minta szerint:

JELENTKEZŐ LAP.
1. N év ...................................................... ................... ....................
2. Mely intézetnél működik ? ......................................................
3. Mely időszakra kívánja beosztását ? ........................................
4. Ha ez nem teljesíthető, kíván-e más időszakot igénybe venni ?

5. Hány személyes szobát kér ? ..........................
6. 80 vagy 60 filléres szobát óhajt-e ? ................
7. Mely családtagok lesznek kíséretében ? ............

(Gyermekeknél a név és kor is megjelölendő)
8. Esetleges kívánalmak : ........................................
A jelentkező lap adatainak pontos kitöltését kérjük és különösen 

annak pontos megjelölését, hogy az igénylő mely időszakra kívánja 
beosztását.

7. A beosztás és a szobák kijelölésének ügyében az intéző- 
bizottság dönt.

8. A beosztásról az intéző-bizottság az igénylőket június 1-ig 
értesíti. Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szoba számát is. 
Az értesítés kézhezvétele után az igénylő egy héten belül, tehát június 
10-ig az intéző-bizottságnak (dr. Kun Sándor címén) bejelenteni 
köteles, hogy a beosztást elfogadja-e. Ha az elfogadónyilatkozat egy 
héten belül a gondnokhoz meg nem érkezik, a jelentkezőt visszalépett* 
nek tekintjük.

Aki a beosztás elfogadása után bármi okból nem veheti igénybe 
az üdülést, csak abban az esetben mentesül a szoba árának meg
fizetése alól, ha szobáját valamely más kartársunk kiveszi.

9. A szobák árát az üdülés egész idejére Balatonbogláron 
mindjárt a megérkezéskor kell a gondnoknak befizetni. A koszt ára 
hetenként szintén a gondnoknak előre fizetendő.

10. Az üdüléssel kapcsolatosan bármely kérdésben dr. Kun Sándor 
gondnok ad felvilágosítást.

Elnökség.



I Pályázati hirdetmény.

A szeghalmi református Péter András reálgimnázium pályázatot 
hirdet egy mathematika-fizika szakos és egy modern nyelvszakos 
tanári állásra. A modern szaknál elsősorban az angol, aztán a német, 
végül a magyar képesítés jön tekintetbe. Mindkét állásnál helyettes 
tanár választása valószínűbb. A megválasztott tanár az állami közép
iskoláknál megállapított javadalmazást élvezi, de teljes ellátás ellené
ben köteles még a reálgimnázium mellett működő internátusok 
valamelyikében délutáni felügyeletet is vállalni. A protestáns vallású 
pályázók okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1932 május 1-ig adják 
be a református Péter András reálgimnázium igazgatósága, Szeg
halom, Békés megye címre. A pályázók személyesen is kötelesek 
jelentkezni igazgatónál.

Szeghalom, 1932 február 17.

Nagy Ferenc dr. s. k., Nagy Miklós s. k.,
az igazgatótanács elnöke. igazgató.

Tanulmányi kirándulások, táborozások a Balatonnál.

Májustól június 25-ig és szeptembertől a hidegebb idők beálltáig 
nyitva áll a 2000 négyszögöles Balatonszárszói Soli Deo Gloria Diák
üdülő. Három barak 120 személy befogadására alkalmas, a villában 
3—4 ember számára van kényelmes szoba.

A telep fekvése gyönyörű. Rézsűt szemben Tihany — tőle 
jobbra-balra végtelenbe tűnő víztükör... Balatonföldvártól gyalog 
y2—% órányira. (Onnan hajókirándulások Tihanyba, Balaton- 
füredre, Badacsonyhoz, stb.) A tihanyi komptól második vonat
megálló.

Tábori harang, külön hely tábortűznek, „amphiteatrum“, nagy 
ebédlő, előadó-helyiség, konyha, stb. áll rendelkezésre a táborban. 
Mindenütt villany bevezetve. (A barakokban szalmazsák és pokróc.)

Külön közvetlen mesgye a Balatonhoz. (1 y2 perc.) Saját külön 
fürdőkabin. A víz kétszáz méterig oly sekély, hogy elemisták is nyu
godtan élvezhetik, 300—350 méterre azonban akár úszóversenyt is 
lehet rendezni!

A barakhasználat éjjelenként és fejenként 50 fillér. A villában 
1 szoba 3 személynek napi 2 P, egy hétre 12 P, 4 személynek napi 
2.50 P, heti 15 P.

Pedagógiailag nagyjelentőségű tanulmányi kirándulásokra, jún.

J . üdültetésre kiválóan alkalmas a telep ! Érdeklődni, illetve bejelenté
seket tenni lehet: Soli Deo Gloria Központ. Budapest, IV. Múzeum- 
kőrút 37. II. címre.

Városi nyom da Debrecen. 1932—720
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Goethe.
A Goethe-kommentátoroknak, magyarázóknak, kutatóknak, 

emberi és költői értékét mindenféle lehető szempontból vizsgálók
nak száma ezernyi ugyan s egész tekintélyes könyvtárat tesznek ki 
a róla megírt értékes és néha bizony kevésbbé jelentős kötetek, halálá
nak százéves fordulója mégis önkénytelenül is arra készteti az embert, 
hogy elreflektáljon e tüneményes szellem életéről, emberi és költői 
nagyságának formáiról, hogy elmerülve lapozza végig szelleme leg
különbözőbb termékeinek szinte végeláthatatlan sorát. A hétköznapi 
szürke ember csodálatával szemléljük az örök és változatos emberi 
léleknek e tüneményes megtestesítőjét, de egyszersmind az átlag
embernek, a magában művészileg improduktív, de mégis a szépet 
sóvárgón vágyó lélek talán kicsinyeskedő, de megbocsátható — mert 
megnyugtató — kutatásával keressük azt, ami a magunk szűkös 
viszonyú életével, küzdelmes kis harcával, egyszerű vágyaival közös 
és azonos az átlag-emberek tömegéből kiemelkedett ember nagyobb 
méretű, élettel teljesebb életében. Nem a héroszt keresi a ma gyer
meke Goethében, hanem az embert.

S a XX. század sokat hányatott fia, aki végigharcolta egy, a 
történelmi idők minden válságos idejét messze felülmúló, az egyest 
és a közt egyaránt súlyosan érintő krízisét és éli még ma is ezt az 
álhumanizmus jelszavaival agyonnyomorított, agyoncivilizáltan 
modern életet, a felületes szemlélő csendes irigységével gondol 
a sors e különös kegyeltjére, aki egy munkában és dicsőségben 
eltöltött hosszú élet a latt úgyszólván mindent elért, amit kora 
viszonyai lehetővé tettek. Hiszen kijutott Goethének mindenből: a 
természet megáldotta testi szépséggel, tüneményes tehetségekkel, 
amely tehetségeknek egyike-másika külön-külön is nagy művészt, 
tudóst adott volna ; élete külső folyása a lehető legszerencsésebb 
volt, soha nem ismerte a nélkülözést és szegénységet, sőt polgári 
sorból egy kis állam mindenható minisztere, a fejedelem meghitt 
barátja l e t t ; tisztelték, becsülték és megérte azt, ami a legnagyobbak 
közül is csak keveseknek adatott : megérte a világhírét.

És mégis. Az életét, költészetét vizsgáló, kutató szem előtt 
feltárulnak e nagy embernek rejtett harcai, küzdelmei, szenvedései, 
gyötrelmei, amelyek nem egyszer sodorják a kétségbeesés szélére

í
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(gondoljunk arra, hogy Werther öngyilkos lesz s Faust is így akar 
véget vetni értelme meddő harcainak), vagy indítják arra, hogy 
szökve meneküljön az őt lenyűgöző viszonyok elől. Mennyi kín, 
mennyi szenvedés, még fizikai is, hisz e robusztus test sokszor beteges
kedett ; mennyi harc és mennyi tusakodás !

Pedig így kellett, hogy legyen, mert e harcok, meghasonlások, 
lelki erőinek ez örök hullámzása nélkül nem is lehetett volna költő. 
A valóságnak, a Ding an sich-nek és az én-nek, mint alkotó egyednek, 
e két poláris erőnek az alkotó lélekben egymás ellen folyó harca adja 
az „élményt“, a költészet alapját, mert e harcos kiegyenlítődés követ
keztében „alakul az énben új, benne gyökerező, természetétől feltéte
lezett világ, egyéni kozmosz vagy világkép“ . (Ermatinger : Das 
dichterische Kunstwerk. Leipzig, 1923. 9. o.)

Lelki adottságánál fogva Goethe a legélénkebben reagál a kül
világ differenciált behatásaira és e behatásokra saját énje, alkotó 
ereje a legélénkebb ellenhatásokkal válaszol. Költői alkotó tevékeny
ségének, éppen ezek a kölcsönhatásokból származó lelki tusák az 
indítói, az örök nyugtalanság, amely keresi a kiegyenlítődést, a meg
békélést, és a lélek ihletett erejével hozza egy nevezőre a valóságot 
és az ént költői termékekben. S bár más irányú munkálkodásai is 
legalább részben ennek a lelki adottságnak eredményei, — gondoljunk 
természettudományi kutatásaira, képzőművész hajlamaira és próbál
kozásaira, — a léleknek külső és belső valóságok harmóniába hoza
taláért folytatott örökös tusája teszi őt minden idők egyik leg
nagyobb költőjévé. Az élet legvégső titkainak megértésére való 
törekvés adja a költőt.

Ez örökös tusák eredményezik fejlődésének különböző fázisait, 
ezek szerint változik a költő egyénisége, lelke arculata hosszú élete 
folyásán oly gyakran, de az én és a külső valóság poláris erőinek 
állandó harca teszi egyszersmind egységessé is e nagy alkotó egész 
munkásságát és adja meg költészete lényeges alapvonásait. Munkái
nak értéke úgy esztétikai szempontból, mint a gyakorolt hatást 
illetőleg természetesen különböző, de valamennyi műve egyformán 
e küzdő átélésnek eredménye.

Egy rövid pillantás költői fejlődésének nevezetesebb forduló
pontjaira, illetve korszakaira is bizonyítja azt, hogy az alkotó ösztönű 
én-nek és a külső valóságnak, legyen az igaz vagy csak elképzelt, 
kölcsönhatásából adódnak szellemének termékei.

A rousseau-i elveknek Herder közvetítésével történt megismerése 
ébreszti fel Goethében a természet és az igazság iránt való érzéket, 
s ez a lényegi átalakulás nyomja rá ettől kezdve alkotásaira a maga 
bélyegét. Nyugtalanul kutató szelleme a XVI. század eszmeáram
lataiban, embereiben találja meg azt, ami őt, mint korának gyer
mekét, s hozzá teendő : fiatalos hevű, lobogó vérű gyermekét érde
kelte : a kutató emberi elme erőteljesebb megmozdulását, a szellemi 
elnyomás ellen folytatott bátor harcot, a tettre kész, erős akaratú 
férfiakat, és oly cselekedeteket, amelyekből egy elsatnyult kor erőt
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meríthetett. így jön létre a Götz, szabadságvágyának, forrongó gon
dolatainak e karakterisztikus terméke. És érdekes, hogy nemcsak 
ezeket az elvontabb természetű, magasabb rendű lelki harcait vetíti 
ki ebben a művében, hanem egy szerelmi emlékének keserűségét is 
i t t  éli ki. A Friederike Brionnal megokolatlannl és hűtlenül meg
szakított viszony okozta lelkiismeretfurdalások testesülnek meg a 
Götz Weislingenjében, s ez a keserű lelki vívódás éli ki magát Clavigo- 
ban. A frankfurti évek emésztő kielégítetlensége, az a körülmény, 
hogy sehogy sem tud beleszokni polgári hivatásába s a végered
ményében kisszerű frankfurti életbe, változó szerelmi viszonyai, 
amelyek sok keserűséget okoztak neki, a Lili Schönemannal való 
jegyesség, amellyel mintegy erőszakosan a polgári élethez akarta 
magát kötni, mindezek a lelki forrongások eredményezik költészeté
nek, különösen lírájának magsra lendülését, amely ez időben éri 
el a fejlődés első magaslatát. Míg Friederikéhez írott költeményei 
teljesen líraiak, harmonikusak, addig a Lilihez írottak, ép e viszony
nak a leány viselkedése következtében beállott kiegyensúlyozatlan
sága folytán inkább drámaiak, minthogy egy — bár jórészt csak 
tudat alatt folyó — belső konfliktusnak eredményei. Ugyancsak 
feltűnő, hogy önnönmagát nem annyira lírai költeményeiben szólal
tatja  meg, hanem drámai alakjaiban ; a már előbb említett Weislin- 
genen és Clavigon kívül a Stella Fernandoját és Claudine von Villa
bella Crugantinoját nagyjában magáról mintázta, vagy legalábbis 
sokat ruházott rájuk magából. Wertherjében is sokat találunk belőle, 
hiszen Lotte Buff iránt érzett szerelmének vívódásai főmotívuma 
ennek a regényének. Egyébként a Wertherben is küzd és harcol 
részint a korabeli társadalom ellen, amely rendi különbségeivel teszi 
lehetetlenné az alulról felfelé törekvők társadalmi elhelyezkedését, 
másrészt az irodalmi stílus és a nyelv kötöttsége ellen.

Belső vívódásainak e kirobbanásszerű kivetítéseivel, főleg a 
Götz széleskörű hatásával lesz a Sturm und Drang egyik legjelentősebb 
képviselőjévé, a német irodalom egyik nagy forradalmának har
cosává.

De a harcok és küzdelmek nem hozzák meg a vágyott kielégü
lést, e költői kivetítések nem teljes mértékű kiélései a küzdelemnek, 
a nyughatatlan lélek nem talál önmagára. Elmenekül Frankfurtból, 
mivel új élet után vágyik, arra, hogy az életet minden vonatkozásá
ban, mélységeiben ismerje meg ; más munkásság, más tevékenység 
után sóvárog, amely nagyobbszerű, neki megfelelőbb és éppen ezért 
teljesebb. Az élettel való megbirkózás nagyobb arányú, több ered
ménnyel kecsegtető lehetőségeit keresi és találja meg Weimarban. 
Az itt eltöltött idő első éveiben mintha mégegyszer diákéveit élné 
á t ; udvari ünnepélyek, mulatozások nyújtanak neki alkalmat arra, 
hogy megismerje az életnek gondtalan, derűs oldalát. Majd a Steinné 
iránt érzett barátság és szerelem az, amely megtisztítja forrongó 
lelkét a salaktól, felemeli, nemesíti, másrészt pedig mindinkább 
növekvő hivatali elfoglaltsága enged számára bepillantást az állam,

í *
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a nagy közösség életébe és biztosít neki — igaz lassanként mind 
súlyosabbá és majdnem elviselhetetlenné váló — munkateret. Ami 
után vágyott, azt megkapta Weimarban, sőt többet is, úgyhogy nem 
maradt sem ereje, sem ideje az igazi költészet számára. De talán nem 
is az idő és energia hiánya okozza hosszú költői meddőségét, hanem 
inkább az, hogy a csak külsőséges élet teljesen elvette a lehetőségét 
az élet problémáinak mélységükben való kutatásától, attól, hogy 
kitárja lelkét a változatos benyomások előtt s azokra produktive 
reagálhasson is. Mert bár az itt eltöltött első 10 esztendő sem múlt 
el hatás nélkül szellemi fejlődése szempontjából, hisz épp ez időben 
fordul mindinkább Spinoza filozófiájához s e korszakban válik embe- 
rebb emberré, mégis csak elégedetlen, nyugtalan. Most másodszor 
menekül el a költői egyéniségét korlátozó és elnyomó külső körül
mények elől : ezúttal Olaszországba. Viszik őt ide az említett kiegyen
lítődést keresésen kívül gyermekkorának emlékei s az északi ember
nek állandó titkos sóvárgása a napsütéses dél után. Az életnek igazi 
értelmét, a művészet lényegét keresi az antik világ maradványai
ban, új formák után kutat, lényegiek és alakiak után. Ennek az új 
keresésnek, a valóság és én ez újabb egymásra ható küzdelmének 
és kiegyenlítődésének legismertebb eredménye az irodalmi klasszi
cizmus mintaképének tekintett Iphigenia, amellyel tagadhatatlanul 
a költészet legmagasabb régióiba emelkedett. Örökös belső nyug
talanságát m utatja azonban az is, hogy még itt Olaszországban is 
bizonytalankodik valódi hivatása felől, mert ismét műkedvelősködik 
a képzőművészetek terén : rajzol, festeget, farag. De végeredményé
ben mégis csak itt pihen meg jó időre, a lelkét kínzó problémák meg
oldást nyernek abban a klasszikái irányban, amelybe örök szépet 
kereső lelke elirányította. Megtalálja békéjét, megerősödik költői 
hivatásérzete is : önmagára vél találni. Fejlődésének egy korszakát 
zárja le mintegy már azzal is, hogy 1790-ig megjelenteti munkáit 
8 kötetben.

Pedig hogy költői produktivitás szempontjából mennyire nem 
volt átütő erejű ez a két évi olaszországi tartózkodás, a következ
mények bizonyítják. Elvont idealizmusa egyrészt túlságosan elsza
kítja a köz életétől, illetve azt túlságosan magasról szemléli, s bár a 
kor problémái őnála is visszhangra találnak — hiszen a francia for
radalom verte hullámok hozzák létre e témával foglalkozó apró, 
szatirikus élű darabjai egész sorát (Hermann und Dorothea a Schil
lerrel való barátság idejéből származik !) — költői szempontból 
az olaszországi ú t után következő időszak mégsem mondható ter
mékenynek. Hellénisztikus életfelfogását polgári életmódjában is 
keresztül akarja vinni (gondoljunk Christiane Vulpius-szal való 
viszonyára) s ez társadalmilag különíti el. A polgári jólét és megelé
gedés, amelyet egyébként élvez, teljesen elvonja a költészettől; 
nincsenek lelke mélyéig ható problémái. A Schillerrel való barátságig 
létrejött művek nagy részén valami kesernyés kedvetlenség m utat
kozik. Mennyire feltűnő és mily mélyen fekvő okokra enged követ
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keztetni, hogy mindez férfikorának delén, az egyébként mindenkinél 
produktív 40-es évek elején történik vele ! Nem mintha ebben az 
időben nem dolgozott, vagy másirányú fejlődést nem m utatott volna : 
tudományos érdeklődése ebben a korszakban erősödik, prózai mun
káiban az Olaszországban megszokott éleslátás bizonyos fokú, klasz- 
szikus irányával egyáltalában nem ellentétes realitást eredményez. 
Sőt tovább is mehetünk : ha költőileg improduktív volt is ez a pár 
esztendő, az a megnyugvás, amely külső viszonyai rendeződésével 
úrrá lett felette, meghozza a maga gyümölcseit más szempontokból : 
férfiasabbá, pozitivebbé válik, igaz, hogy ifjúsága, lobogó lelkisége 
rovására.

Tragikus magárautaltságát növeli még az a körülmény is, hogy 
Schillerrel hosszú időn keresztül nem tud barátságot kötni, nem 
találja meg a kapcsolatot azzal a nagy géniusszal, aki pedig a követ
kezmények bizonysága szerint a legösztönzőbb hatással volt reá. Mert 
ennek a 11 esztendei barátságnak az ideje egyrészt e baráti viszony 
kiegyensúlyozott lelki harmóniája, másrészt éppen a problémákat 
felvető és érlelő, ösztökélő befolyás következtében, de meg azért is, 
mert Schiller révén kerül ismét szorosabb kapcsolatba a német szellemi 
élettel, új produktivitást jelent Goethe életében. A Xéniák, Wilhelm 
Meisters Lehrjahre, Hermann und Dorothea és a balladák ennek a 
korszaknak nevezetesebb termékei, valamint az az érdeklődés, amely- 
lyel ismét a Faust felé fordul. Lírája öntudatosabbá válik, problémája : 
az örökkévalónak keresése a földi változandóságban.

A XIX. század elején egymás után halnak el nagy kortá rsa i: 
Klopstock, Herder (ifjúkorában mentora, később ellenfele) s 1805-ben 
Schiller. Ez volt tán a legnagyobb csapás, mely szenvedésekkel telt 
életében érte, nemcsak a közvetlen fájdalom miatt, hanem inkább 
következményeiben, mert benne igaz támaszát és ösztönző társát 
veszítette el. Űjabb veszedelmek is fenyegetik a következő évben : 
fejedelme, trónja, sőt nemzete léte forog veszélyben, de a félelmek 
nem valósulnak meg és Goethe új erőre kap. Igaz ugyan, hogy már 
nagyjában csak azok a problémák érdeklik, amelyek régebben meg
kezdett munkái folytán foglalkoztatják — így fejezi be a Faust első 
részét —, vagy saját m últját eleveníti meg : Dichtung und Wahrheit. 
Bár most sem veszíti el érdeklődését a kor kérdései iránt (a szabadság- 
harcok idején tanúsított passzív álláspontjáról lejjebb szólunk) s egy- 
ideig még résztvesz az irodalmi mozgalmakban, elsősorban a törté
nelem felé fordul s a tudomány érdekli. E retroszpektív iránynak 
termékei Winckelmannról írott tanulmánya, a Farbenlehre, Diderot 
egy dialógusának fordítása (Rameaus Neffe), a már említett Dichtung 
und Wahrheit, amelynek különösen első kötetei kiválóak, az Itali
enische Reise stb. Tagadhatatlan azonban, hogy a 10-es évek köze
pétől öregedni kezd s bár még ezután adja ki a Westöstlicher Divant, 
Wilhelm Meisters Wanderjahre-t, a Faust második részét, ez a kor
szak már csak a reflektálás, meditálás kora. Nem a költői tehetet
lenséget jelenti ez : a lét nagy problémáival való foglalkozás elég
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ösztönzését nyújt géniusza alkotó megmozdulására : a Faust második 
részében éppen a valóság és én közötti nagy összefüggéseket, a lét 
végső kérdéseit ku tatja  s igyekszik rájuk választ adni.

Ez a munkája egyébként is költői és emberi végrendeletének 
tekinthető. Mert, bár a Faust minden magyarázás, belemagyarázás 
és különleges értelmezés ellenére is lényegében töredék maradt és a 
második rész sem oldja meg maradék nélkül a felvetett problémát, 
mert hiszen ez a kérdés már természeténél fogva a megoldhatatlan, 
a véges emberi elme számára felfoghatatlan kérdések közé tartozik, 
mégis választ ad arra a kérdésre, hogy mi az ember életének célja. 
A sokat tévelygett, sokat harcolt, Faustként az élet minden ú tjá t 
megjárt költő rájön arra, hogy csak a harcos, küzdő, közért áldozó 
életnek van értelme :

Das ist der Weisheit letzter Schluss :
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss.

A költők egyik legnagyobbika, aki maga is ismerte, de a költészet, 
a művészet kedvéért elhagyta a gyakorlatias, praktikus életet, ezt a 
munkás, a közért fáradó, áldozatos életet tekinti a lét céljának és 
értelmének.

A küzdő, minden nagysága és kiválósága mellett emberien szen
vedő és tévelygő, de végül is az élet legnemesebb értelmét határozott 
biztonsággal felismerő örök emberen kívül Goethének még egy jel
legzetes vonása, lelki alkatának egy lényeges meghatározó jegye 
ötlik a figyelmesen szemlélő szemébe : fajában és a nemzeti múltban 
gyökerezett volta.

Amikor Herder irányítása folytán egyrészt Shakespeare felé 
fordul Goethe figyelme, ugyanakkor — mint már említettük — a 
XVI. század történelme, annak szellemi áramlatai és emberei ragad
ják meg érdeklődését. A nemzeti múlttal keresi a kapcsolatot és 
találja meg akkor, amidőn a strassburgi dómon megérti és méltá
nyolja a gótikának, ennek a tipikus középkori német stílusnak minden 
szépségét, amikor különös érdeklődéssel tanulmányozza Hans 
Sachsot és elég jelentősnek találja arra, hogy tanuljon tőle, amikor 
Luther nyelvének szépségei ötlenek szemébe mintaképpen. A Götz; 
és az Urfaust e korszak munkásságának legpregnánsabb termékei. 
Ott folytatja a munkát, ahol a német irodalom fejlődését a 30 éves 
háború és az azt követő időszak megszakította. Az az irány, amelyet 
Klopstock, Herder és Lessing jelölnek ki, Goethével és Schillerrel 
válik erőteljessé és következményeiben fontossá. Hogy ebben a kor
szakban kezd ébredni érdeklődése a klasszikus ókor iránt is és Homé
rosszal, Pindarosszal, Aischylosszal kezd foglalkozni, az előbb emlí
te tt  fejlődési irányzat jelentőségéből semmit sem von le. A kétféle 
művelődési elem behatása mindig megmarad nála, de nyilvánvalóaa
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bizonyítható, hogy éppen a német elemek azok, amelyek legerőtel
jesebb, legkifejezőbb s tán leginkább maradandó hatású müveit 
hozták létre. Német jellegét költészete sohasem veszíti el egészen. 
Igaz, hogy van életében időszak, amikor elfordul ifjú korának eszmé
nyeitől, amikor teljesen elmerül a számára az élet valódi értékeit fel
táró klasszikusok szellemébe és maga is csak az általános emberit, 
a humánumot hangsúlyozza. Ha nem is mondható Iphigéniájáról, 
hogy benne német vonások érvényesülnek, mint ezt egyesek bizo
nyítani szeretnék, az semmi esetre sem állítható, hogy a darab görögös 
jellegű (1. Schiller idevonatkozó, közismert kijelentését), legfeljebb 
az, hogy általános emberi témát tárgyal. Faji gyökerezettsége nem 
engedi meg, hogy átformálódjék egy heterogén élet- és világszemlé
letbe.

Ez a keresett klasszicizmus szakította őt el egy időre a német 
nép leikétől épp az olaszországi út után s ez okozza szellemi magára- 
hagyatottságát ezekben az esztendőkben, de viszont ugyancsak ez 
a faji adottság viszi őt ismét vissza költészetének ez időben történt 
kifinomodásában a német szentimentálizmushoz.

Az általános emberit kidomborító törekvései ez időtől kezdve 
vezérfonálként húzódnak végig egész munkásságán, de német volta 
is meg-megmutatkozik jellegzetes alkotásokban. Hermann und 
Dorotheája minden klasszikus emelkedettsége mellett is oly tipikusan 
német alkotás, amilyenre kevés más példa található a német iroda
lomban. Kimondottan népies jellegű balladái az olaszországi út előtti 
időből valók ugyan, de mindig megmarad annyira németnek, hogy 
megértse a ködös és borús észak világát és egy pár tipikusan északi 
alakot teremtsen 88 utáni balladáiban.

A leghatározottabban azonban Faustjában m utatja meg, hogy 
faji adottságait megtagadni sohasem tudta. Mert ha nem is vesszük 
különösen bizonyító erejűnek azt a körülményt, hogy az Urfaust 
erősen nemzeties tartalmú ifjúkorából való, hogy az eredeti elgon
doláson később sem változtatott, az kétségtelen, hogy Faust lelkének 
struktúrája a német lélek struktúrája, egyénisége, temperamentuma, 
problémái tipikusan németek. Hogy pétiig éppen ez a kimondottan 
német jellegű munka kíséri el a költőt egész élete folyásán s késő 
öregségében is újra csak ezt veszi elő, hogy megoldást keressen 
problémája számára, bizonyítja, hogy Faust és Goethe egy személy.

Még csak egy, e kérdéssel összefüggő és sokat pert raktárt jelen
séget kell — ha csak futólag is — megvilágítani. Hogy hazájának 
nehéz napjaiban, a napóleoni háborúk és a német szabadságharcok 
idején nem értette meg az idők jelét, nem minősíthető hazafiatlan- 
ságnak, hanem talán inkább annak tudható be, hogy érezte aktíve 
ható erejének elégtelenségét, érezte, hogy nem hivatott e nehéz 
viszonyok között vezető szerepre ő, aki csak tudományának és elvont 
költészetének él s elhagyta régen azt a munkateret, amelyet az agg 
Faust az élet valódi értelmének, valódi céljának talál. Emberi tévely
géseinek egyike az, hogy hidegen hagyják e válságos idők kérdései;
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emberi, tehát véges értelmének szűk látása ez, amelyet ha nem is 
helyeselhetünk, de el nem ítélhetjük érte.

*

így áll előttünk a nyugtalan, kielégületlen lelkű, de emellett 
örökké reménykedő, a küzdelmet soha fel nem adó, kutató ember, 
a géniusza alkotó nagyságában is örök ember -— F a u s t; így áll előt
tünk a nép leikéből lelkedzett, még a klasszicizmus eszményi magas
latán is fajában és a nemzeti múltban gyökerezett költő — Goethe.

Kisújszállás.
Jausz Béla.

A „Kulturkunde“ szellemében való idegennyelvi 
tanítás lehetőségei külföldön és hazánkban.

A Kulturkunde olyan különleges németízű szó, amelynek hiány
talanul magyarra való fordítása nehézségekbe ütközik. Kultúra
ismeret, művelődésismeret : ez a két kifejezés közelíti meg legjobban 
azt az értelmet, amit a Kk. ki akar fejezni. Pedig sokat akar kifejezni. 
Igen széles kiterjedésű, újkeletű fogalom, de sietve jegyezzük meg, 
hogy még tisztázásra szoruló. Egészen frissen sarjadt ki a német 
művelődéspolitikai törekvésekből és máris nagyobb elméleti vita
anyaga van, mint amennyi gyakorlati tapasztalatokat szereztek 
felőle.

Ezért a szabatos fogalmi világosságra eddig még el nem ju to tt 
Kk. inkább tekinthető szükségességnek, követelménynek, célnak, 
törekvésnek, módszernek, mert így jobban kifejleszthető az értelme.

1. A Kulturkunde mint szükségesség. Sajátságos, hogy a Kk. 
gondolatát éppen a világháború két vesztes nagy állama : Német
ország és Anglia termelte ki. (Hogy Angliát is vesztesnek írjuk, nem 
paradoxon, hanem ma már gazdaságtörténeti tény.) A háború és a 
„béke“ tapasztalatai a két nagy nemzetet, de különösen Német
országot, új utak keresésére kényszerítették a szellemi önvédelem 
terén. Jobban képzett, mélyebb szellemi megértésre művelt ifjúság 
előkészítése : ez a parancsoló szükségesség. De hiszen minden néven 
nevezett nevelésnek ez a célja : jobb, kiválóbb generációt nevelni, 
mint magunk vagyunk. A Kk. nevelési-oktatási célja azonban azzal 
módosul, hogy a nemzetek közötti jobb megértést munkálja a szel
lemi sajátságok mélyebb búvárlásával. Németországnak ez különösen 
parancsoló szükség. Franciaországban, mely aranya s egyéb javai 
birtokában a splendid isolation helyzetét foglalja el, a javító irányú 
paedagógiai törekvések más alakban jelentkeznek: az adatszerű 
túlterhelésben. Ez az analitikus, rationális francia szellemnek jobban 
is megfelel (szegény francia diákoknak persze kevésbbé) és amilyen
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képtelenség volna azzal kísérletezni, hogy valaki a Kk. szót franciára 
fordítsa, annyira lehetetlennek tűnik fel a Kk. gondolatának — német 
elgondolásban — Franciaországba való átvitele.

2. A Kulturkunde mint követelmény és cél. De lássuk legalább 
megközelítőleg — másként nem is lehet —, hogy a Kk. mint szük
ségességszabta követelmény és cél mi is tulajdonképpen ? Rendkívül 
érdekes volna filozófiai alapvetését adni és abból kifejteni Herder, 
Fichte, Rickert, Dilthey és Spranger gondolatai nyomán.1 Ehelyett 
hadd álljon itt R. Arndt dortmundi professzor meghatározása. 
Szerinte1 2 a Kk. célja mindazoknak a művelődési értékeknek felölelése, 
melyeket egy nép fejlődése folyamán létrehozott s ezek kiaknázása 
valamely népjellem megismerésének útján.

3. A Kulturkunde határterülete és módszeres jelentősége. Amit 
R. Arndt mond, az mint cél, az anyanyelv tanításában feltétlenül 
megvalósítandó és megvalósítható. A németországi iskolaügyben a 
Kk. elsősorban mint Deutschkunde jön tekintetbe és mint módszeres 
oktató-nevelő szempont subsumálja a hittant, a német (anya) 
nyelvét és irodalmat, a történelmet és a földrajzot —• mint kivált
képpen művelődési tárgyakat (Kernfächer) —, szoros kapcsolatban 
a rajz-, művészet- és zeneoktatással.3 Kitűnő összefoglaló könyvek 
is vannak e célra.4 A porosz irányítóelvek (Richtlinien) megköve
telik, hogy a nemzeti élet egysége történelmi kifejlésében minden 
megjelenési formájának egységes elsajátítása révén az oktatásban 
mint élő kultúrismeret érvényesíttessék. Ennek az oktatásnak a 
tanulókkal a nemzeti élet tényeit és feladatait kell megértetni, filo
zófiai elmélyítéssel, az állampolgári nevelés szolálatában.5 6 Minél 
fokozottabb mértékben életre való nevelést kíván tehát. Ennek a 
célnak a megvalósítására külön iskolatypus, a Deutsche Oberschule 
szolgál. Csak Bajorország nem vezette be ezt az iskolafajtát. Az 
említett négy ú. n. Kernfachból a német, a történelem és a földrajz 
heti óraszáma a 9 osztályos német középiskola fajaiban a követ
kező : a Deustche Oberschule-ban 87 (ebből maga a német 44 !), 
a Gymnasiumban 62, a Reálgymnasiumban 64, a Reformrealgymn.- 
ban 70, az Oberrealschuleban 73, az Oberlyzeumban 77. (nálunk a

1 Utalunk erre nézve d r. K o szó  J á n o s  kitűnő értekezésére : Művelődés- 
ismeret (Kulturkunde), mint a modern nyelvi oktatás alapja. Magyar Paeda- 
gógia. 1931. 1—2. sz.

2 D r . R e in h o ld  A r n d t : Möglichkeit u. Grenzen einer neusprachlichen 
Kulturkunde in der höheren Schule. Deutsche Mädchenbildung. 1931. Heft 8.

3 Richtlinien f. die Lehrpläne der höheren Schulen Preussens. 1925.
4 L. : H o fs ta e l l e r - P a n z e r : Grundzüge der Deutschkunde, Teubner,

1925. 2Bde (a német szellem megnyilatkozásait tárgyalja a nyelv, az írásforma, 
a prózastílus, a verselés, a zene, a képzőművészet, a föld, a politikai fejlődés, 
a hadügy, az állam- és jogfejlődés, a gazdasági élet, a vallás, a mythológia 
és a népismeret területén). Alapvető továbbá : M ü lle r — F r e ie n fe ls  : Psycho
logie des deutschen Menschen u. seiner Kultur. München. 1922.

6 L. : P ro f. D r . S p r e n g e l cikkét a Herrn. Schwartz-féle Pädagogisches 
Lexikon III. k. 159. hasábjain.
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gimnáziumban 55, a reálgimnáziumban 57, a reáliskolában 57, a 
leánygimnáziumban 58, a leányliceumban 61 heti óra.)

4. A Kulturkunde a modern nyelvek oktatásában. A Kk. Német
országban elsősorban és teljes határozottsággal Deutschkunde. De a 
német paedagógiai tudomány művelői itt nem állottak meg, hanem 
a Kk. elvét kiterjesztették a modern nyelvek tanítására is. Nagyon 
tanulságos éppen hazai viszonyaink szempontjából meglátnunk azt, 
hogy a németek előbb is a Deutschkundet valósították meg és csak 
annak intenzív művelése után ment át a gyakorlatba a modernnyelvi 
Kk. A modernnyelvi Kk.-nek tehát feltétele a kimélyített Deutsch
kunde ; az ettől függetlenített Auslandskunde a németeknél is 
paedagógiai lehetetlenség volna ! A Deutsche Oberschuléban tehát 
a modern nyelvek magas óraszámban a Kk. módszerével tan ítta t
nak. I tt  az első idegen nyelv heti óraszáma 46, a másodiké 13, összesen 
tehát 59+á többi iskolafajoknál : Gymnasium 15, Realgymn. 27+20, 
Reformrealgymn. 44+23, Oberrealschule 40+22, Oberlyzeum 39+24. 
(Nálunk gimn. 20, reálgimn. 20 +  18, reálisk. 27+24, leánygimn. 
25 +  15, leánylic. 28+24.)

Ilyen nagy óraszám komoly törekvések megvalósításának ad 
nagy lehetőséget. A német iskola bizonnyal meg is teszi kötelességét 
a szellemi erőkifejtés napi közelharcaiban. A szaksajtó azonban 
panaszolja, hogy még mindig nincs egységes eljárás a modernnyelvi 
Kk. oktatás gyakorlata felől. De hogyan is lehessen, mikor az elmélet
ben sincs megállapodás, mikor sajátságosán a Kk. oktatás területén 
mutatkozik a ki nem forrott elképzeléseknek sok furcsa túlzása. 
Régi idők voltak azok, amikor még a direkt módszer és a gramma
tikai módszer hívei harcoltak egymással kemény toliharcot az egyedül 
üdvözítő tanítási eljárásért. A modernnyelvi reformerek újabb harci 
jelszóra leltek a Kk.-ban. Csak egy példát ragadunk ki, hogy szem
léltessük, a rosszul értelmezett, túlzásba vitt fogalomkiterjesztés 
milyen zavarokat okoz. Kari Elirke8 szerint a modernnyelvi kultúra
oktatás célja európai közgondolkozásra és európai kultúrára való 
nevelés. De jónak látja megtoldani ezt azzal, hogy ily magas össze
foglaló szempont alatt a nemzeti sajátosságok úgyis annyira össze
zsugorodnak, hogy joggal beszélhetünk nemzeti kultúra helyett 
európai kultúráról. (!) Veszedelmes dolog a tetszetős elmélet ked
véért ennyire élére állítani a problémát és a nemzeti karakter másod- 
rendűségét hirdetni. Mert ha a Kk.-t vagy így, vagy amúgy hajlítjuk, 
kétélű fegyver válhatik belőle úgy a szélső nacionalizmus, mint a 
szélső internacionalizmus kezében. Rám utat erre a Kk. egyik olyan 
kiváló képviselője is, mint Hermann Platz bonni tanár.’ Ezzel a  
Kk. vitaterületére jutottunk el. 6 7

6 K . E h r k e  : Der neusprachliche Kulturunterricht, Die Neueren Sprachen 
1922. évi. XXX. k. 105. o.

7 Kulturkunde als Kern der Reform des Unterrichts in den höheren 
Schulen- Deutschlands. Internationale Zeitschrift f. Erziehungswissenschaft. 
1931- 32. Heft 3.
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5. A Kulturkunde vitája. A Kk. főbb elméleti ellenzői Th. L itt 
és a tavaly nyáron nálunk is járt Levin L. Schücking. Ellenérveiket 
Lux Gyula csoportosította.8 Ezek röviden a következők : a tanulók 
figyelmének felhívása az elütő szellemi és faji sajátságokra nemhogy 
hasznos, hanem káros is leh e t; az olvasmányi anyag határa tág ; az 
értelmi célokat igen magasra tűzi a Kk. ; túlbecsüli a tanulók szellemi 
képességeit az önálló értékítéletek alkotásában ; könnyen felületes
ségre vezethet ; kovésbbé értékes irodalmi műveknek az iskolai 
oktatásba való bevonásával és így az önértékű klasszikus művek 
háttérbe szorításával jár ; kétséges az is, hogy meglehet-e ismerni 
egy nép szellemi alkatát csupán az irodalmi művekből.

Bármennyire helytállók is lehetnek ezek az aggályok, bármily 
nehezen is konkretizálható a Kk. módszeres kivitelezése, mégis el 
kell ismerni, hogy a Kk. hazájában csüggedetlenül dolgoznak a 
kivitelezésen és hogy a kérdés fontossága napról-napra nő. A Kk. 
fogalma is egyre bővül. Már nem „egyszerűen“ az idegen népi kul
tú rát jelenti, hanem az idegen népi struktúra megjelenésének és meg
ismerésének módjait. Sokan azonban éppen e ponton vonják egye
nesen kétségbe, hogy van-e megfogható, észlelhető népi struktúra ; 
kérdezik, hol van ennek az állandósult formája ; ha van, lehet-e ezt 
totalitásában felfogni ? Vannak népjellembeli sajátságok, ez kétség
telen. I)e állandóak-e ezek ? Hivatkoznak Kari Vossler-re, aki híres 
művében (Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung.
3. kiad. 1921.) kimutatja a francia embernek századok folyamán 
történt változását.

A haladó német paedagógusok mégis a Kk.-tól várják a jobb 
nevelést és titokban még reális külpolitikai eredményt is, nevezetesen 
a német-francia szomszédi viszony megjavulását. Ez a gondolata 
támad a kérdéssel foglalkozónak, ha elolvassa Hermann Platznak 
már idézett értekezését, mely a három nyelven (angol, német, francia) 
megjelenő, említett folyóiratban közöltetett. A cikk tagadhatatlan 
kultúrdiplomáciai felhívás a nemzetközi, de különösen a francia 
paedagógia fórumaihoz. Meggyőző erővel, szinte festői nyelven 
mutatja meg : így képzeljük, így csináljuk mi németek a Kk. szel
lemében való oktatást. De Franciaországban ma meglehetősen nép
szerűtlen az idegen nyelvi tanulmány. Az előtérbe a latin és görög 
került. Ritka jelenség egy olyan könyv, mint az Amédée Vulliod-é ; 
(Aux Sources de la Vitalité Allemande, Paris, 1931.) az első mű, 
mely legalább is érdeklődést m utat a német paedagógiai reformtörek
vések iránt. így aztán nem csodálkozhatunk, ha a meggyőzés nagyobb 
reményének a kedvéért H. Platz ezt mondja : A világháborúban a 
modern nyelvi oktatásnak eddigi rövid lélekzetű voltát drágán 
fizettük meg, mert ez az oktatás nem volt tekintettel a szomszédos 
népek élő értékeire és vívmányaira ! Ebből az következhetik, hogy

8 A kitűnő objektív tanulmány : A modernnyelvi olvasmány és a „Kul
turkunde“ kérdése. Magyar Paedagógia. 1929. 9—10. sz.
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Németország régi módszerrel tanító oktatói felelősek a vesztett 
háborúért. így tolódik át a háborús felelősség a filológia csendes 
területeire.

Nem célunk azonban itten a polémia, hiszen az idézett vélemény 
lehet a lelkesült elméletnek megbocsátható félrelépése.

A mondottak után látható, hogy a Kk. lényegében ú. n. Deutsch
kunde. Ennek megvan a határozott célja, kidolgozott módszere, 
kitűnő tankönyvei és segédkönyvei, folyóiratjai és megvan a ter
mészetes, istenadta vehiculuma : az édes anyanyelv. A Kk. (Franzo
senkunde, Englandkunde) ennek mellékhajtása, mely erős igényekkel 
lép fel a német középiskolák idegennyelvi oktatásában. Hogy mily 
nehézségek árán, a mondottakból kitűnt.

6. A Kulturkunde kilátásai hazánk középiskolai modernnyelvi 
oktatásában. Mikor a német diák a középiskolában angolt vagy 
franciát tanul, az idegen nyelvre és idegen kultúrterületre való 
átlépése nagyobb meglepetés nélkül megy végbe, mint pl. a magyar 
diáknál. Az idegen nyelv szintén indogermán, tehát hasonló rend
szerű. Bármennyire is elválasztotta az évezredes fejlődés a némettől, 
mégis a közös származás sok azonos tulajdonságot m utat még mindig. 
A német diáknak háromféle értelemben is van helyzetLelőnye mással, 
pl. a magyar diákkal szemben, mert 1. beszél már egy rokon világ
nyelvet, 2. ennek birtokában az anyanyelve és az idegen nyelv közötti 
azonosságok száma nagyobb, tehát sok nyelvi sajátság egészen ter
mészetes előtte, 3. a különbségek pedig éppen a természetesen adott 
elemi ismeretek birtokában számára megközelíthetőbbek.

Ezzel ellentétben a magyar diák helyzete mennyivel nehezebb ! 
Ha csak nem érte az a szerencse, hogy kiskorától kezdve az idegen 
nyelv második anyanyelve lehetett, a nehézségeknek légiója veszi 
körül. Gondoljunk csak arra, hogy egy bármely idegen nyelvi geni- 
tivusos szerkezet mily sokáig mily nagy probléma az átlagos magyar 
diáknak ; a két, illetve háromféle névelő és személyes névmás helyes 
használata mennyi bajjal j á r ; az ich habe, j ’ai, I have kifejezés, az 
ich darf stb. módb. segédigés szerkezetek mennyire elütőek a magyar 
nyelv term észetétől; a prápositiók tana mily nehezen alkalmazható 
stb., stb. Avagy ha azt vesszük, hogy egyes, későbbi osztályokban 
elkezdett, idegen nyelvnél nem is érintik ezek a sajátságok idegenül 
az átlagos diákot, megint csak egy idegen közvetítő nyelven, a latinon 
keresztül, tehát nem természetes úton szűrődtek a tudatába. Nem 
talál tehát kész helyzetet, kész vezetéket, mint anyanyelvében a 
német diák.

Az átlagos magyar diák képességeit vázoltuk. Jóllehet vannak 
az átlagon felüli, jó nyelvérzékű diákok is, akikkel a Kk. oktatást a 
felsőbb fokon meglehetne — jó tankönyvet feltételezve — kezdeni, 
ez mégis a nehezebben haladó átlag elejtését, elhanyagolását jelen
tené, amit nyugodt lelkiismerettel vájjon ki vállalna ?

Vegyük tekintetbe még azt is, hogy a német diáknak az I. 
idegen nyelvre 12—18 heti órával többje van, ez a mi középiskoláink
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heti óraszámaival egybevetve számára min. 430, max. 650 óratöbb
letet jelent középiskolai stúdiumai folyamán. És mindemellett van
nak a német Kk. oktatásnak nehézségei.

Nézzük meg a paedagógiai kivitel módját is. A Kk. oktatás 
elsősorban nem ismeretközlés, hanem feldolgozás, magaevátétel. 
Nem ex abrupto fordítás, hanem otthon előkészített olvasmányi 
anyag szemináriumszerü feldolgozása. Ez a munkamódszer nálunk 
a tanuló túlterhelése nélkül nem képzelhető el a mai tanterv és óra
szám mellett, mert nem szabad felednünk, hogy a modern nyelvek 
megértésével az írás, a beszéd, a gondolati tartalommal való meg
töltés hármas igája alatt küzdő ifjú embernek vagy leánynak más 
tárggyal is van bajlódása.

Emlékezzünk meg végül a tanárról is, mint a Kk. oktatás 
irányítójáról. Ha a tanár Kk. oktatást végez a modern nyelv terén, 
mint europäernek kell megjelennie. Szempontjait a rohanó élethez kell 
szabnia, nem m aradhat el az élet mögött egy féllépést sem, mikor 
éppen a külföldi irodalom, művészet és közélet ta rtja  egy napról a 
másikra meglepetéseit. Idegen kultúrát tanítani mit jelent ? Benne 
élni, lélekzeni, látni, hallani, utazni, külföldi könyveket, folyóiratokat 
venni, olvasni. És ez még mind csak az én impresszióm. Milyenné 
torzul el az ifjúi lélek előtt ? Hogyan értik meg Franciaországot, 
amelynek egy darabját sem látták, olyan tanár előadásából, aki maga 
sem lehetett olyan szerencsés, hogy járja Franciaországot ? Erdélyről 
hiába szólok nekik, ha nem élvezték a hegytetők csendjét, ha nem 
hallották a hegyi patakok zúgását, a beszéd édes melódiáját. Érdekes 
volna statisztikában látni a messze külföldet já rt magyar modern
szakos tanárok számát. Francia nevelőnők minden évben egy-két 
hónapra hazautaznak, hogy lépést tudjanak tartani a rohanásszerűen 
fejlődő anyanyelvűkkel. Ki segíti vájjon ehhez a magyar tanárt ? 
Enélkül milyen lesz a Kk. oktatás ? Félő, hogy a Goethe szavai 
teljesednek be :

Dem Herrlichsten was auch der Geist empfangen,
Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an.

Hisszük, hogy a Kk. oktatás nálunk is meg fog a nehézségek 
ellenére okkal-móddal, szerény kezdetekkel valósulni, de az oda
vezető út az, amit idáig is becsülettel jártak a modernnyelvi tanárok 
s amelyet a Kk. módszeres jeles magyar elméleti hirdetője is han
goztat : az exact nyelvi tudást nem szabad elhanyagolni. Ha a 
magyar diáknak ezt meg tudja adni a magyar középiskola, nem érheti 
sem az iskolát, sem tanárait semmi vád és a magyar diáknak sem 
lesz oka semmiféle külföldi előtt szégyenkezni, aminthogy a két- 
három idegen nyelvet beszélő magyar ember a világ semmi angolja, 
németje vagy franciája előtt nem szégyelheti magát.

Budapest. Hajdú István.
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Újabb adalékok Tolnai angol kapcsolataihoz.
Stoughton már művének ( Felicitas ultimi saeculi) külső alakjával 

jelezni akarja Tolnaival való szoros összeköttetését. Műve ugyanis, 
külalakja szerint, levél Tolnaihoz, mely az 1. lapon így kezdődik: 
„Domino Tolneio, Hungaro-Transylvano, Salutes omnes, Románam 
TY.aúuv, uná cum Graeca /xtpwv : Philosophicam só- sx-.tíiv, cum Chris
tiana £Öía'.[i.svcTv, sive stylo potius Apostolico -/xsiv *ai £’’p̂ vr,v !“ 
Magyarul : Az erdélyi-magyar Tolnai úrnak, minden üdvözletét, 
római „légy egészséges“-t, a görög üdvözléggyel, a bökoészeti „légy 
szerencsés“-sel, a keresztyén „élj boldogul“-lal, vagy inkább az 
apostoli stílussal : Kegyelem és békesség neked !

A Felicitas ezen magyar vonatkozásairól sem Fest Sándor (Angol 
irodalmi hatások hazánkban Széchenyi föllépéséig, 1917.), sem gróf 
Apponyi Sándor (Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok,
II. kötet, XVII—XVIII. század, 1902.), sem G. H. Turubull sheffieldi 
egyetemi tanár, a Hartlib életrajzának és Comeniusszal való kapcso
latainak írója (Samuel Hartlib. A sketch of his Life and his relations 
to J. A. Comenius. 1920.) nem tud sem m it; ez utóbbi előtt Tolnainak 
Hartlibbal és Stoughtonnel való kapcsolata is ismeretlen.

Érdekes, amire Leonard Wharton, a British Museum könyvtár- 
igazgatója hívta fel figyelmemet, hogy a Tolnai D. János neve sem 
a Pallas-Lexikonban, sem a Révai-Lexikonban, sem a Ványi-féle 
Magyar Irodalmi Lexikonban nem szerepel, hanem mindenik csak 
Tolnai F. István életét és irodalmi munkásságát ismerteti, aki távolról 
sem játszott olyan jelentős szerepet hazánk kulturális életében, mint 
a pataki nagy újító professzor. Lám, a német Wurzbach-nak jobb 
szeme volt az igazi kiválóság fölismerésére, mert — mint a cambridgei 
egyetem irodaigazgatója : E. Harrison írja — a Biographisches Lexikon 
des Kaiserthums Oesterreich c. művében a mi Tolnáinkról is szól, 
megemlíti, hogy Londont meglátogatta. Szinnyei J. már méltó helyet 
ju tta t neki a Magyar Írók Élete és Müvei XIV. kötetében (259— 
260. 1.) ; Zoványi, mivel a Theol. Lexikonban (III. köt.) megemlékezik 
róla, azt kell hinnünk, hogy a Pallos-Lexikonba is írt róla ugyan
olyan jellegű emlékezést, de azt a szerkesztőség anyagtorlódás m iatt 
törölte s persze a későbbi lexikonok mind követték a Pallas-nyujtotta 
példát.

Szerettem volna még világosságot deríteni arra a kérdésre is, 
hol járt, tanult 1 évig Angliában Tolnai ? De erre irányuló kutatá
saim nem jártak eredménnyel. Csupán annyit sikerült negative meg
állapítanom, hogy sem Oxfordban, sem Cambridge-ben nem járt, 
nem tanult, legalább is a neve egyik egyetem anyakönyvében sincs 
bejegyezve. Londonban, hol a leghosszabb időt tölthette, mert, mint 
Szombathi írja, „Londonban volt tartós megállapodási helye, hol 
barátságra lépett a legszigorúbb puritánokkal“, s hol a 10 magyar
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diáknak a puritán szellem hazai érvényesítésére irányuló fogadalmi 
nyilatkozata 1638 február 9-én kelt, melynek első aláírója Tolnai 
volt, Stoughtonnel való kapcsolatán kívül szintén nem sikerült más 
nyomra találnom.

Végül még egy szót Comeniusról. Comenius műveinek magyar- 
országi hatásáról bőven szólottám Comenius Sárospatakon c. könyvem 
254—256. lapjain. Erre nézve újabban még a következő érdekes 
adatra bukkantam. 1). G. Morhof írja a Polyhistor II. kötetének 120. 
lapján a Comenius Physicáját ismertetve : ,,Ejus hypotheses secutus 
est magna ex parte Joh. Bayerus, in lib. illő, quem inscribit Ostium 
& Atrium naturae, editum Cassoviae in Hungária, A. 1662 in 8°“, 
vagyis a Comenius hipotéziseit követte nagyrészben Bayer János 
Ostium & Atrium naturae c. könyvében, melyet 1662-ben Kassán 
adott ki. Bayer János Wittenbergben tanult, ahol nagy műveltségre 
s magasfokú tudományos képzettségre te tt szert, úgyhogy már ott 
kitűnt metafizikai disputációival s más bölcsészeti műveivel. 1660-ban 
lett Eperjesen conrector, majd 1662-ben rector s ekkor adta ki fen
tebbi, 10 fejezetre osztott művét, mellyel nagy sikert aratott. Eperjes
ről 1666-ban távozott el.

Sárospatak. Rácz Lajos.

Didaktikai megjegyzések a mathematika 
tanításához.

A forrongás és erjedés korát éljük. Az emberiség lelki élete 
szinte minden vonatkozásban az átalakulás jeleit mutatja. Politikai, 
közgazdasági, erkölcsi, tudományos és művészeti elméletek csődjéről 
beszélünk, zsákutcák kerítései meredeznek felénk mindenfelől s az 
eltévedt ember lázasan forgolódik az összes égtájak irányába, hogy 
kivezető u tat találjon a már-már elnyeléssel fenyegető zűrzavarból.

így van ez a paedagógia területén is. A művelt világ minden 
országában felbukkanó reformtervek bizonyítják, hogy régi, meg
dönthetetlennek h itt elvek elhalványulásával párhuzamosan új eszmék 
lobogói köré gyűlnek a csapatok. De ugyanezek a reformtervek a 
maguk sokféleségével és az általuk kiváltott heves vitatkozásokkal 
bizonyítékai a kiforratlanságnak, tanácstalanságnak, sőt sokszor a 
lázas kapkodásnak is.

Ezért, ha általánosságban végigtekintünk a modern paedagógiai 
törekvéseken, nem tudunk megszabadulni attól az érzéstől, hogy a 
reformerek átfogó koncepció hiányában egyoldalú szemszögből vizs
gálják a problémákat s mindenki csak a saját érdeklődési irányának 
megfelelő utakon próbál a vélt bajokra orvoslást találni. Pedig, ha 
meggondoljuk, hogy minden paedagógiai újításnak a kérdések négy 
nagy csoportjával kellene számot vetnie : 1. a helyes anyagkiválasz
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tással, 2. a jó módszeres feldolgozással, 3. a tanuló lelki struktúrájá
val és 4. a tanító szempontjaival és ha beismerjük, hogy a nevelés 
szempontjából mind a négy kérdéscsoport egyformán fontos, akkor 
már eleve hibásnak minősíthetünk minden próbálkozást, amely egyik 
vagy másik vonatkozás hangsúlyozásával, illetve elhanyagolásával 
igyekszik a tagadhatatlanul meglévő bajokon segíteni.

A középiskolai nevelés területén fokozza a nehézségeket még egy 
különleges és érdekes körülmény is. Az ú. n. modernek egész mai 
iskoláztatási rendszerünket hibásnak tartják  ugyan, de elméleti és 
gyakorlati kritika és javaslat túlnyomó részben az elemi iskolázásra 
vonatkozik, míg a középiskola súlyos és égető problémáihoz alig-alig 
akar, vagy alig-alig mer valaki hozzányúlni. Érdemes elgondolkozni 
ezen a sajátságos jelenségen. Vájjon azért van ez így, mert a legalsó 
fokon felmerülő kérdések tisztázása előtt céltalannak látszik a követ
kező fokozat megvizsgálása, vagy talán a középiskolai tanárságban 
volna a hiba, hogy nem érdeklődnek kellő mértékben hivatásuk 
mesterségbeli része iránt? Mindegy, a tény előttünk van : a közép
iskolai nevelés ügye összehasonlíthatatlanul mostohább elbánásban 
részesül a modern paedagógia művelői részéről, mint az elemi isko
lázásé. Ott úgy az anyag megállapítása, mint a követendő mód
szerek tekintetében határozottan körvonalazott, tudományosan meg
alapozott, rendszeresen kidolgozott elvek találhatók. Az ifjúkorra 
vonatkozó lélektani kutatások is főképpen a 10 éves korig terjednek 
ki, az elemi iskolai tanítók lelki struktúrájának megvizsgálása is 
szép eredménnyel folyik, míg nálunk ezeknek a kérdéseknek tárgya
lása szinte embrionális állapotban van s ha akadunk is elvétve ilyen 
irányú munkára vagy cikkre, ezek a maguk izoláltságában hatás
talanok és továbbfejlődésre képtelenek maradnak.

Tragikus az is, különösen a magyar középiskolára, hogy nap
jainkban amikor a tanárság lelkében ébredezni kezd az érdeklődés 
a szaktudományok mellett, sőt azokon esetleg túl is, a középiskolai 
nevelés didaktikai része iránt, a gazdasági viszonyok megakadályoz
zák az érdeklődés tettekben való megnyilvánulását. Hiába jelennek 
meg az Egyesült Államokban, Németországban, Oroszországban töme
gesen a modern didaktika kérdéseivel foglalkozó könyvek és folyó
iratok, a magyar tanár nem tud hozzájuk jutni s még ha tudna is, 
a puszta megélhetésért folytatott küzdelem idejét, kedvét és ener
giáját szinte teljes mértékben megőröli. Hiába igyekszik meglevő 
néhány középiskolai folyóiratunk mindent elkövetni a didaktikai 
kérdések napirenden tartása érdekében, kevés előfizetővel, kevés és 
kedvetlen munkatárssal, inkább másra (főleg anyagi kérdésekre) 
kíváncsi olvasótáborral száraz ágon csüggedő madarak életét élik. 
Hiába volna meg a középiskolai tanárok nagy részében az elszánt 
akarat, a lobogó lelkesedés, sőt áldozatkészség az új paedagógiai eszmék 
ismertetésére, megvitatására, megszűrésére, gondolataikat ki adná 
ki, ki venné meg, ki olvasná el ebben az anyagi gondokkal agyon
nyomorított mai világban?
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Pedig volna megbeszélnivaló éppen elegendő ! S hogy terméke- 
nyülne a lélek, milyen bő aratásra lelne a középiskola ilyen irányú 
eszmecserék, vitatkozások, könyvek és cikkek nyomán ! Hiszen 
nincs a középiskolai oktatás és nevelés területén talán egyetlen kér
dés sem, amely szikkadt talajként ne várná a gondolatok elevenítő 
esőjét. Nincs még egy munkaterület, amelyen több hálás, szükséges 
és hasznos téma kínálkoznék a dolgozni akaró ember számára.

Megbízatásomnak megfelelően most a mathematikai és fizikai 
oktatás területéről szeretnék néhány kérdést inkább csak felvetni 
és érdeklődést gerjeszteni.

*

A tanítás legkezdetlegesebb módja az lehetett, hogy a szülő 
vagy a tanító valami előre megállapított készséget vagy ismeretet 
átadott, megtanított növendékének úgy, hogy a közös foglalkozáson 
túl egy perc időt sem kellett a tanítványnak tanulásra fordítani. 
A szükség szerint akár százszor is elrecitálták az emlékezetbe be
vésendő kevés ismeretanyagot s akár százszor is megcsinálták azt, 
amit később a növendéknek önállóan el kellett mondani és meg 
kellett csinálni. Egyszerű és biztos eredményt adó módszer ez, de 
csak akkor alkalmazható, amikor a rendelkezésre álló időhöz képest 
nagyon kicsi a tanulnivaló. Az ismeretanyag növekedésével pár
huzamosan jelentkezik a recitáltató módszer, amelynél a tanító 
könyvekből feladja a leckét, a tanuló ezt otthon bemagolja s a 
tanító munkája csak arra szorítkozik, hogy a feladatot kikérdezze, 
a tanuló otthoni munkáját ellenőrizze. .Száraz és lelketlen eljárás ez, 
amely látszatra szép eredményt m utathat ugyan fel, de kiöli a 
tanulóból az érdeklődést s megutáltatja vele még a legélvezetesebb 
tárgyat is. Nem csuda, ha panaszkodtak ellene szülők és tanulók 
s nem csuda, ha jogos kritikát váltott ki a gúnyosan emlegetett 
„iskolamesterek“ ilyen methodusa. Ennek a módszernek az emléké
vel kell még ma is küzdeni a középiskolának és a középiskolai tanár
nak. Haladást jelentett már ennél a módszernél az is, ha a tanár 
prelegáló módon előadta a következő órai anyagot.

Hála Istennek, ma már nagyon kevés tanár jár ezen a begyepe
sedett úton. Jö tt az új módszer, amelyet talán kutató módszernek 
nevezhetünk s feladatául tűzte ki az új ismeretanyag közös iskolai 
munkával történő feldolgozását. Kettős kényszer a la tt hódított gyor
san teret ez az új módszer. Egyrészt maga az iskola is belátta, hogy 
a feleltető módszerrel sok kérdés homályban marad a tanuló előtt, 
mert az új anyagot nem tudja önálló munkával szervesen beilleszteni 
régi ismeretanyaga közé, másrészt a szülői ház követelte az évről- 
évre mindig jobban felhalmozódó otthoni munka megkönnyítését, 
így a tanár az új anyag feldolgozásánál a tanulók régebbi ismereteit 
felhasználva, az új anyag minél nagyobb hányadát igyekszik maguk
kal a tanulókkal levezettetni és megértetni s csak o tt lép akcióba,

2
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ahol a tanulók leleményessége nem találhatja meg a helyes utat. 
Ez az a módszer, amelyet ma leginkább használnak a középiskolában.

A haladás útja azonban természetesen tovább vezet. A kutató 
módszer alkalmazásával egyidejűleg két újabb paedagógiai moz
galom kezdett hatni az iskola munkájára. Az egyik a túltengő intel- 
lektuálizmus ellen harcolt s folyton erősödő hangon követelte a 
gyakorlati élettel való szorosabb kapcsolat megteremtését, a másik a 
gyermeklélektani kutatások eredményei alapján hangsúlyozta a 
gyermeki érdeklődés, a spontaneitás kihasználásának a fontosságát 
a tanítás és a nevelés munkájában. Így érkezhetünk el a munkaiskola, 
a munkáltató iskola követelményéhez. A munkáltató iskola hívei 
abból a helyes alapelvből indultak ki, hogy csak az a tudás válik 
igazán hús-vérré a tanulóban, aminek megszerzésére saját érdeklő
dése hajtja s aminek megemésztése a sajátmaga kutató, feldolgozó 
munkája által történik.

Egy példán bemutatva : a kamatos-kamatszámítás megtanítá
sának egyik módja (a sokféle közü l!) a következő lehetne :

A 20—30 létszámú osztályban a tanár kiosztja minden tanuló
nak a szerepeket. Lenne közöttük ügyvéd, orvos, gazdálkodó, iparos, 
kereskedő, mérnök, építész, földbirtokos, munkás stb. Csináltat 
színes papirosból bonokat pénzértékmegjelöléssel, amikből kap 
minden tanuló társadalmi szerepének megfelelő összegeket. Ha az 
anyag feldolgozására fordítható idő pl. 40 tanóra, előre megadja 
minden tanóra dátum át olyanformán, hogy pl. az első óra 1935 
január 1., a második 1935 ápr. 1., a harmadik 1935 júl. 1., a nyolca
dik 1936 okt. 1., a tizennyolcadik 1939 ápr. 1. s. i.t., hogy a 40 tan
óra éppen 10 évet tegyen ki.

Ezután megkezdődik a munka. Részvénytársasági alapon taka
rékpénztár, iparvállalat, nagykereskedő cég alakul a tanulók által 
választott vezetőség mellett. A bank gyárat alapít, kereskedőket 
finanszíroz, hosszúlejáratú kölcsönt folyósít, váltókölcsönt ad, érték
papírokkal dolgozik, valutát vesz és ad el. Az építész vállalkozik, 
kölcsönt vesz fel, törleszt, váltót ad, keresetet nyújt be. A keres
kedő árúkat rendel, levelez, kalkulál, mérleget készít, leltárát vesz 
fel, váltót diszkontáltat. Az orvos házat építtet, kölcsönt vesz fel, 
háztartási pénztárnaplót vezet, váltót ír alá, kötvényt vásárol, rész
vényt jegyez. Az ügyvéd adásvételi szerződést ír, kölcsönöket kebe- 
leztet be, telekkönyvi átírást csinál, hagyatéki ügyet bonyolít le, 
betétet tesz a bankba. A tanár életbiztosítást köt, járadékot fizet 
be, hitelszövetkezetet alapít, jótékonysági egyesület pénztárkönyvét 
vezeti stb., stb. az életben előforduló felsorolhatatlanul sok számbeli 
viszony és lehetőség felismerésére, illetve átdolgozására. Természe
tesen ezeket a műveleteket s a velük járó számításokat, levelezést, 
könyvelést a tanulók maguk végzik ; a tanár csak útbaigazításokat 
ad és segít ott, ahol a tanulók nem tudnak boldogulni.

Képzeljük el, micsoda lázas sürgés-forgás lenne az így vezetett 
osztályban ! Milyen lelkesedéssel és ambícióval tartanák a tanulók
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a részvénytársaságok igazgatósági gyűléseit! Hogy hoznák az ötlete
ket újabb és újabb pénzügyi műveletek lebonyolítására ! Mennyivel 
jobban átértenék pl. a váltók hasznát és lényegét ! Vagy talán mi 
magunk is nem szívesebben tanultuk volna meg a kamatos kamat- 
számítást ilyen módszer mellett diákkorunkban?

De kérdem, meg lehet-e valósítani ezt a mai viszonyok közt? 
Ju tna  erre idő 8 év alatt minden tárgy számára? Bármilyen tetszetős
nek látszik is a gondolat, feltudnánk-e dolgozni ugyanilyen elvek 
szerint a trigonometriát, az analitikus geometriát, az elektromos 
áramok tanát, a fénytant? S ott van a növénytan, az állattan, az 
ásványtan, a kémia, amelyek szintén ezer gyönyörű alkalmat nyúj
tanak a munkáltatás megvalósítására ! Vagy nem szebb lenne, ha 
az irodalmi, a történelmi műveltséget is rengeteg önálló olvasmány 
alapján magukkal a tanulókkal igyekeznének megszereztetni? 
S eddig még az idegen nyelvekre nem is gondoltunk ! Hol van erre 
az idő, a lehetőség, a tanár, a kedv, a megfelelő eszközök és helyisé
gek, a pénz?

*

És itt  rábukkanunk a paedagógia területén ősidők óta fenn
álló és szinte áthidalhatatlan ellentétre a helyes és a lehetséges, 
mondhatnék másképpen : az elmélet és a gyakorlat között. Az elmé
let által felállított követelmények lehetnek megcáfolhatatlanul 
helyesek, mégsem sokat érnek, ha a tanulmányi idő rövidsége, a tan
terv túlzsúfoltsága, a tanárok teljesítőképessége, az iskolaépületek 
alkalmatlansága lehetetlenné teszik megvalósításukat.

A gyakorlati paedagógus számára azonban mégis kínálkozik itt 
egy nagyon szép fe ladat: az elméleti követelmények megvalósítása 
a lehetőség határain belül, illetve a megvalósítás lehetőségeinek 
kutatása. Éz az a munkaterület, ahol a gyakorló középiskolai tanár 
számára rengeteg munkaalkalom kínálkozik s ahol sok mulasztást 
kellene és lehetne pótolni.

A magam részéről legsürgősebb feladatnak tartom ezen a téren 
híres, modern paedagógusok valóságban m egtartott tanóráinak rész
letes ismertetését és megfelelő didaktikai vezérkönyvek szerkesztését. 
Talán egyik tárgynál sem lehet több önálló, összefüggő kis részt 
módszeresen feldolgozni, mint éppen a mathematikánál. Rövid, 
olcsó füzetek alakjában jelenhetnének meg az ilyen módszeres vezér
könyvek pl. a következő sorozatban : Alapműveletek közönséges 
egész számokkal, A tizedes számok és a mértékrendszer, Közönséges 
törtek tanítása a középiskola I. osztályában, Az arányosság és a 
következtetés, Százalékszámítás, Grafikus ábrázolás alsó fokon, 
Kereskedelmi számítások a középiskola III. osztályában, Geometria 
propedeutica, Síkidomok tanítása a középiskola I. osztályában, 
Kerület- és területszámítás, Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria, 
Szögletes testek tanítása az alsó fokon stb., stb. hasonló felaprózás- 
sal az egész mathematikai anyagon keresztül. Bizonyos, hogy az ilyen
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füzetek nem veszítenék el aktualitásukat, mert a mathematika 
anyagának főbb körei soha nem kerülhetnek ki a középiskolák tan
tervéből.

Ezek a didaktikai vezérkönyvek m utatnák meg a helyes u tat 
az anyag kirostálására és feldolgozására is s csak ezek után lehetne 
igazán jó tantervet és megfelelő tanmeneteket készíteni.

Még a tankönyvek készítését is meg kellene előzni a didaktikai 
vezérkönyvek írásának. Hiszen tapasztaljuk, hogy a tankönyvek 
hibái legtöbbször onnan erednek, hogy nem számolnak kellőképpen 
a módszeres feldolgozás követelményeivel és lehetőségeivel, A mathe- 
matikai tankönyvek szerkesztésére vonatkozólag megvalósításra 
alkalmas javaslata van Jónás Márton kiskunhalasi kollégánknak, 
aki minden osztály részére egészen rövid és olcsó tankönyv készíté
sét tartja  jónak s a tankönyvek mellé az összes osztályokon 
keresztül használható bő és változatos feladatgyűjtemény össze
állítását kívánja. Nagyon jó lenne, ha az Országos Református Tanár- 
egyesület most készülő alapszabályai gyakorlatilag is lehetővé ten
nék az ilyen elven felépülő mathematikai tankönyvek kiadását. 
Nyugodt lelkiismerettel merem állítani, hogy egy-egy osztály szá
mára legfeljebb 1 P boltiáron ki lehetne adni a 30—40 oldalas tan
könyvfüzeteket, a szaktanárok gyűjtése alapján pedig föltétlenül 
sikerülne egy minden kritikát kiálló értékes feladatgyűjtemény 
összeállítása.

*

Mindjárt meg lehet említeni azt is, hogy mathematikai tan
könyveink, különösen az alsó fokon, sokszor túllőnek a célon. Éppen 
azért, mert didaktikai vezérkönyveink nincsenek s mert ezek hiányát 
tankönyvszerkesztőink is érzik, nagyon sok olyan felesleges részt 
vesznek fel, amire tulajdonképpen nem a tanulónak, hanem a tanár
nak lenne szüksége. Természetes az is, hogy ezek a részek a tanuló 
szempontjából soknak, a tanár szempontjából viszont kevésnek, 
vagy feleslegesnek bizonyulnak. A kiadói szempont teljes mellőzésé
vel azt kellene tehát elsősorban pontosan megállapítani, hogy mi 
való egy tankönyvbe s mi egy vezérkönyvbe, mert a két szempont 
összekeverése nemcsak felesleges módon megdrágítja tankönyvein
ket, hanem zavarja a tanuló tisztánlátását is.

A tankönyvek szerkesztésével kapcsolatban szükséges volna 
egységes terminológia, egységes jelölésmód megállapítása is. Erre meg 
Morvay Ferenc debreceni kollégánk hívta fel a figyelmet egy refor
mátus tanáregyesületi szakosztályi gyűlésen. Lehet, hogy némelyek 
szerint felesleges szőrszálhasogatás, de didaktikai szempontból nem 
lényegtelen, ha a tanuló egyszer maradékot, másszor különbséget, 
egyszer arányt, másszor viszonyt, egyszer közt, másszor távolságot 
hall s ha a szorzás jeléül hol keresztet, hol pontot, kamattényezőnek 
hol r-t, hol q-t használunk. Bármilyen súlyos és nagy körültekintést 
igénylő feladat is a mathematikai és természettudományi termino-
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lógia és jelölésmód egységesítése, középiskolai használatra mégis meg 
kellene csinálni ezt a tanárságnak.

S ha már a tankönyvekről van szó, nem hallgathatom el egy 
régen érzett hiány felemlítését. Ez : az ú. n. tehetséges m atem atiku 
sok megfelelő foglalkoztatása. A különleges érdeklődési irányú 
tanulók majdnem minden tantárgy területén hozzájuthatnak olyan 
szellemi táplálékhoz, ami őket a középiskolai követelményeken túl 
is kielégítheti és fejlesztheti. Irodalmi, földrajzi, természetrajzi, tör
ténelmi, természettudományi ismereteket könnyen szerezhet bár
melyik diák nemcsak ifjúsági iratokból, hanem még szakkönyvek
ből is. Tudományos mathematikai könyvet azonban hiába adunk 
tanulóink kezébe. Mathematikai irányú „ifjúsági irodalom“ pedig 
nincs. Pedig szükséges volna olyan mathematikai irodalom, amely 
mintegy átmenetet alkotna a középiskolai anyag és a szakirodalom 
k ö z t! A Középiskolai Mathematikai Lapok nem pótolhatják ezt a 
hiányt, mert ott nem annyira a magasabbfokú ismeretek megszer
zésén, hanem inkább a meglevő ismeretek ügyesebb alkalmazásán 
van a hangsúly. Néhány lelkes tanár buzgó munkája és önfeláldozása 
sem elégítheti ki a szükségletet, mert helyhez és személyhez kötött
ségük miatt nagyon is a véletlenen múlik az eredmény. Pedig ne 
gondoljuk, hogy a mai technikai érdeklődésű korban nem vennék 
szívesen a diákok, ha pl. a magasabbfokú egyenletek megoldásáról, 
a végtelen sorok elméletéről, a rádió mathematikájárói, életbiztosítási 
számításokról, néhány érdekes magasabbrendü görbéről stb. általuk 
is megérthető módon írt könyvekhez jutnának ! Persze, ismét jelent
kezik a kérdés : hol van a kiadó ilyen könyvekre?

*

Láthatjuk, hogy még a mathematikai tanítás általános vonat
kozású részei is milyen sok megtárgyalni való kérdést nyújtanak. 
H át hogyha a részletekbe bocsátkozunk ! Sajnos azonban : itt is 
végzetes ellentétbe kerül egymással az elmélet és a gyakorlat. írunk, 
beszélünk, elégedetlenkedünk, terveket és javaslatokat kovácsolunk, 
de a megvalósításra vajmi keveset gondolunk. Elgondoljuk és talán 
el is mondjuk százszor, hogy mi lenne jó, hogy lenne jó, de az iskola 
munkája változatlanul folyik a régi, megszokott mederben. Mintha 
csak adva volna egy reális valóság : az iskola a maga megmerevedett 
kereteivel, megcsontosodott szokásaival, tabu-jellegű munkarendjé
vel s ezzel szemben állana egy ideális, utópisztikus világ a tanárság 
lelkében, a vágyak és álmok birodalmában : egy új, jobb középiskola 
világa, amelyről lehet, szabad, sőt kell is gondolkozni, beszélgetni 
és írogatni, de naívság lenne a felvetett eszmék megvalósítására 
komoly lépéseket tenni. Mintha a tanárság le is számolt volna már 
magában azzal, hogy gondolatai csak színes szappanbuborékok, 
amiknek nem céljuk, nem is lehet céljuk a valóság hibáinak a meg
javítása. Éppen ezért minden más munka előtt legfontosabb volna
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a tanárság kontemplativ, tépelődő, passzív világszemlélete helyébe 
egy bátor, tettekre elszánt, aktív (sőt agresszív) világszemlélet ki
alakítása.

*

Befejezésül, a gondolatok felvetése után, engedtessék meg nekem 
egy gyakorlati javaslat előterjesztése is. Egyesületünk mathematíkai 
szakosztálya elé szeretném ezt a javaslatot terjeszteni, de talán jó 
lesz, ha már előzetesen is megismertetem a kollégákkal. Vonatkozik 
ez a javaslat a sokszor óhajtott, sokszor megtárgyalt, de mind- 
ezideig csak tervezgetés küszöbéig jutott mathematíkai tankönyvek 
kiadására.

Határozza el a mathematíkai szakosztály, hogy mint az ORTE 
illetékes szerve, ki fogja adni a középiskolai mathematíkai tan
könyveket. Ebből a célból pályázatot hirdet egyelőre a középiskolák
I. osztálya számára előírt anyag feldolgozására s megállapítja azokat 
az irányelveket, amelyek szerint ennek a tankönyvnek készülni kell. 
Az anyaghoz külön feladatgyűjteményt állít össze, a feladatok össze
gyűjtésével egyik tagját megbízza s felkéri a szaktanárokat, hogy 
gyakorlatukban már bevált feladatokat küldjenek be a megbízott
nak. A beérkezett pályamunkák elbírálása a legteljesebb nyilvános
ság előtt történjék. A tankönyvet az ORTE saját kiadásában kezelje 
s a tiszta haszon 60%-a legyen a tankönyvíró honoráriuma. A tan
könyvnek csak a legszükségesebb anyagot szabad tartalmaznia, 
ezért egyik főkövetelmény a rövidség s ennek következményeként 
az olcsóság.

Próbáljunk most számítani. Az I. osztály mathematíkai anyaga 
(számtan és mértan együtt) a feladatok nélkül 3 (három) ívnél több 
nem lehet. Ma az országban több olyan jó nyomda van, ahol 600 
példányban ívenként legfeljebb 100 (egyszáz) P-ért elsőrendű munkát 
csinálnak. A példányszám növekedése tudvalévőén lényegtelenül 
emeli a kiadást. Egy ilyen nyomdánál 300 P-ért meg lehetne csinál
tatn i az I. o. tankönyvét.

Az Egyetemes Konvent 1931. évi jegyzőkönyve szerint refor
mátus középiskoláinkban 6674 fiú és 1436 leánytanuló, összesen 
tehát 8110 tanuló volt. Ezek közül átlag 25—30% jár I. osztályba, 
tehát az I. osztályos tanulók létszáma legalább 2000-re tehető, 
így még ha 6-—800 P-re tesszük is a tankönyv kiadási költségeit, 
tisztességes honorárium és tisztességes haszon maradna már az első 
évben, ha minden református középiskola ezt az új tankönyvet 
vezetné be. Erre pedig bizton lehet számítani, ha a tankönyv jó 
lesz, mint ahogy föltétlenül jónak kell lenni. Ha pedig olcsó áron 
tudjuk árúba bocsátani, a közvélemény nyomása alatt nemcsak a 
református középiskolák fogják bevezetni.

Jogos kérdés : ki fogja még ezt a néhány száz pengőt is rendel
kezésre bocsátani? Azt hiszem, akár a Baltazár—amerikai alapít
vány, akár a Baldácsy-alapítvány, akár a TGYNA megtehetné és.
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meg is tenné azt, hogy mondjuk 1000 (egyezer) pengőt kölcsönképpert 
az ORTE rendelkezésére bocsátana ilyen egyházi szempontból is 
nagyon fontos cél megvalósítására. Hiszen ha az első kiadás sikerülne, 
a többinek készen állana a pénzügyi alapja is. Ilyen célra még a mai 
nehéz gazdasági viszonyok közt is akadni kell 1000 pengőnek !

Próbálja ki aktivitását ezen a téren a tanárság !
Szeghalom. Nagy Miklós.

A  láng.
Tanítás a polgári leányiskola harmadik osztályában.

Az előző órán a világitógázról tanultunk. A kísérletező asztalon 
össze van állítva az egyszerű készülék, melynek segítségével a vilá
gítógázt kőszéndarabkákból fejlesztettük. A retortában benne van 
a koksz, a szedőben a kátrány. A kikérdezés az egész osztály foglal
koztatásával történik, tehát a kérdéseket mindig az osztályhoz 
intézve, változatosan és sokat szólítunk. Megkérdezzük, hányféle
képpen állítottunk elő világítógázt? Valakivel leíratjuk a készüléket, 
másokkal elmondatjuk a kísérlet lefolyását. Kérdezősködünk a 
világítógáz összetételéről, a kapott melléktermékekről. Elmondatjuk 
falikép segélyével a gáz gyárilag való előállítását, lerajzoltatjuk a 
táblára a gázóra vázlatát, elmagyaráztatjuk működését. Felszólí
tunk valakit, hogy állítson elő próbacsőben faszögekből világítógázt. 
A kísérletezést a tanulók mindig nagy kedvvel, az osztály élénk 
figyelme mellett és szigorú ellenőrzése alatt végzik. A világítógázt 
—■ ami a próbacsőbe illesztett egyfúratú dugón keresztülhúzott cső 
végéből kiáramlik — meggyujtatjuk és megállapítjuk, hogy láng
gal ég. Ezután gyertyát gyújtunk és összehasonlítjuk a két lángot. 
Megállapítjuk, hogy a gyertyaláng is égő gáz.

Most kitűzzük a c é lt: ezen az órán a lánggal fogunk közelebb
ről megismerkedni. A két szertáros által a növendékek között fejen
ként egy karácsonyfagyertyát, két szál gyufát, egy kis darab üveg
cserepet és egy keskeny fehér papírszalagot osztatunk ki, hogy a 
kísérleteket mindenki maga végezhesse. Egy jókora gyertyát a félre
te tt gázfejlesztő helyére a kísérletező asztalra, lehetőleg magasra, 
felállítunk, azután figyelmeztetve a növendékeket arra, hogy az 
égő gyertyákkal óvatosan bánjanak, mindenki előtt meggyujtjuk 
a gyertyát, a lángot gyertyától gyertyáig adva. Egy kis lecsepeg
te te tt folyékony sztearinnal a gyertyákat szilárdan az asztalokhoz 
ragasztjuk. Első megfigyelésünk az lesz, hogy milyen alakú a láng? 
Kúpalakú. Azután, hogy egyformának látjuk-e a lángot, vagy része
ket tudunk megkülönböztetni rajta? Mindenki azonnal észre fogja 
venni a belső sötét rész és a körülötte lévő világító rész között a 
különbséget. Szilvával összehasonlítva, rájönnek a tanulók, hogy a
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belső résznek „mag“ a neve, a körülötte levő sárga rész pedig, mivel 
az a legfényesebb része a lángnak, az világít — „a világító-kúp“ . 
Ha ezenkívül több részt nem tudnak a növendékek felfedezni, szólít
suk fel őket, hogy nézzenek kicsit összehúzott szemmel a lángba és 
figyeljék meg, nem látnak-e a világító-kúpon kívül valamit? Bizo
nyára akadni fognak, akik a világító-kúpnak a gyertyabéllel érint
kező részénél észreveszik az alig látható, kékesszínű külső burkot. 
Felszólítjuk a tanulókat, hogy egy szál gyufát tartsanak kissé ma
gasabban a láng felé, vagy az oldalához, ahol már a lángból semmi 
sem látszik. Mit tapasztalunk? A gyufa meggyulad. Mire következ
tetünk ebből? Hogy a láng világító-kúpját körülveszi egy — nappali 
világításnál — nagyrészt láthatatlan külső burok. -—- Hogyan nevez
zük azt a legfelső ruhadarabunkat, amely egész ruházatunkat be
takarja? — Kabát, vagy köpeny. — Mivel a külső-burok is hasonló
képpen minden oldalról takarja a lángot, mi lesz ennek is a leg
találóbb neve? — Megállapodunk benne, hogy „köpeny“. Mutas
suk és soroljuk el a láng részeit!

Most meg fogjuk vizsgálni ezeket a részeket külön-külön ! 
Figyeljük meg a gyertya szilárd anyagának a lánggal érintkező 
részét, mi történt vele az ott uralkodó melegség következtében? 
— Megolvadt. •— Hová szívódik fel ez a folyékony anyag? —- A bélbe. 
I tt a hőmérséklet igen magasfokú lévén, mivé változik vájjon itt a 
bél körül a folyékony gyertya anyag? — Gázzá. — Honnan gondol
juk ezt? — Mert úgy ég, mint a világítógáz lángja égett. Mert csak 
a gázok égnek lánggal. -— Elhasznált gyújtószálunkat tartsuk most 
vízszintesen a lángba ! Vegyük ki és figyeljük meg ! (A kísérleteket 
a tanár a növendékekkel egyszerre végzi.) Mit látunk? — A fa a 
lángkúp szélén megszenesedik, míg a magban levő része változat
lan marad. — Most vegyük elő a papírszalagjainkat és vízszintesen 
tartva vigyük óvatosan a lángkúpba ! Ezen is mit látunk? ■—- A papí
rosnak az a része, mely a lángkúp külső szélével találkozik, meg
bámul ; a középső rész fehér marad. — Ki tudja megmondani, a 
tapasztalt két jelenség okát? •— A láng szélén magasabb hőmérséklet 
uralkodik, mint a láng belsejében. — Szeretném tudni, mi az oka, 
hogy a láng magva nem olyan forró, mint a többi része? Kutassuk 
ki egy kísérlettel !

Most a tanár a kísérletező asztalon a gyertya sötét magvába 
állványbaszorított meghajlított üvegcsövet tart, mire a gázok a cső 
másik végén szürke gomolyagban kiáramlanak. Kérdések : honnan 
jönnek ezek a gázok? — A magból. •— Van-e eszerint a magban 
égés? — Nincs. — Miért tehát a magnak a hőmérséklete a legala
csonyabb? — Mert ott nincs égés, ott csak fejlődnek a gyertya 
anyagából a gázok. — Próbáljon valaki a kiáramló gázhoz égő gyújtó
szállal közeledni ! Mit tapasztalunk? — A gáz a cső végén meg- 
gyujtható és mint egy másik kis gyertya, lánggal ég.

Miután így rájöttünk, hogy a magban a gyertya anyagából 
gázok fejlődnek, tehát a gyertya egy kis gázgyár, megvizsgáljuk a
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világító-kúpot. Honnan tudjuk, hogy itt már égnek a gázok? —• Mert 
a lángba ta rto tt gyufaszálnak a világító-kúpba érő része megszene- 
sedett. —• De vájjon ez a világító-kúp mitől olyan szép fényes? 
Ezt is mindjárt megtudjuk. Mindenki tartsa üvegdarabkáját a 
világító-kúpba ! Most nézzük meg, milyen lett az üvegünk?— Kormos.
— Már régebben tanultuk, hogy mi a korom? •— Szén. —• Tehát 
miknek az izzása teszi fényessé a lángot? *— A szénrészecskék izzása.

Most tartsuk a külső köpenybe az üvegdarabkánk tiszta részé t! 
I tt is kormos lett? —• Nem, tiszta maradt. — Mit m utat ez? —• Hogy 
itt  már nincsenek szénrészecskék. —• Találjátok ki, hová lettek? 
—• Elégtek. — Mi veszi körül minden oldalról a köpenyt? •— Levegő.
—  A levegőnek melyik részét használja fel az égő test? — Az oxigént. 
Mivé égett el tehát az oxigénnel vegyült szén? — Széndioxiddá. 
—• Hogy m utattuk mi ki azt régebben, hogy minden égésnél szén
dioxid fejlődik? — Próbacsőben gyufát égettünk, azután a próba
csőbe mészvizet öntöttünk és összeráztuk, mire a mészvíz zavaros 
lett. — Ismételjük ezt most gyertyával ! Mit látunk? —• Hogy csak
ugyan itt is széndioxid fejlődik. —• Most azt találjátok ki, hol töké
letesebb az égés, a világító-kúpban, vagy a köpenyben? — A köpeny
ben, mert ott el is égnek a szénrészecskék, a világító-kúpban pedig 
csak izzanak. Miért tökéletlen a világító-kúpban az égés? — Mert 
i t t  kevesebb levegő jut hozzá. — Mi zárja el tőle? —• A köpeny. 
—• És végre, miért nincs a magban égés? — Mert ide már egyáltalán 
nem jut levegő.

Ezzel megismertük a láng minden részét, oltsuk el gyertyáinkat 
{a kísérletező-asztalon égve marad), szedjük össze és vegyük elő az 
eredm énytárainkat! Lerajzoljuk színes krétával a táblára a láng 
részeit, a tanulók pedig a füzetükbe rajzolják, megjelölve az egyes 
részek neveit. Lehetőleg színes ceruzával rajzolnak. Ezután az eddigi 
tanítási eredmény röviden a táblára kerül, amit a tanulók a követ
kezőképpen az eredménytárakba is leírnak :

1. A magban fejlődnek a gázok, de nem égnek.
2. A világító-kúpban a szénrészecskék az égő gázban izzanak.
3. A köpenyben a szén széndioxiddá ég el.
Most elővesszük a fúvócsövet és felszólítunk valakit, hogy 

fújjon bele a gyertyalángba. Kérdések : hogyan változott meg a 
láng? —• Megszűnt világítani. — Vájjon miért? —• Mert a fúvócső 
segítségével a belsejébe is ju tta ttunk  levegőt és így a szénrészecskék 
már ott elégtek. — Vájjon ha erősebben ég a gáz, milyen akkor a 
hőmérséklete? •— Melegebb. — Igen, a fúvócsövet éppen arra hasz
náljuk, hogy vele a láng hőmérsékletét fokozzuk. Most gyújtsuk meg 
a  borszeszlámpát, állítsuk a gyertya mellé és hasonlítsuk össze a 
lángjukat ! Mi a különbség? —• A borszeszlámpa lángja nem világít.
— Tartson bele valaki üvegdarabkát! — Nem lesz kormos. •— Tehát 
a nem világító lángból sikerült-e kormot leválasztani? — Nem 
sikerült. •— Most fújjunk vele a borszeszlángba fúvócsővel finom 
szén- vagy vaspo rt! Mit tapasztalunk? — A láng világító lesz.
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— Hogyan tehetjük eszerint a nem világító lángot világítóvá? — Ha 
bele izzó szilárd testeket juttatunk. (Auer-harisnya.)

Milyen lesz a láng hőmérséklete, ha a belsejébe is juttatunk 
levegőt? — Magasabb lesz. ■—• Ezen alapszik a Bunsen-lámpa, mely- 
lyel — azáltal, hogy a láng belsejébe is levegőt ju ttatunk —■, igen 
magas hőmérsékletű lángot tudunk előállítani. — Bemutatjuk a 
Bunsen-lámpát, szerkezetét — miután megmagyaráztuk, táblára és 
eredmény tárba rajzoljuk.

A tanultak összefoglalása után a növendékek házi feladatul 
kapják, hogy a végzett kísérleteket és ezek alapján megfigyeléseiket 
az eredménytárba leírják.

Debrecen. Bunyitay Klára,

A  középiskolai fizikatanításról.
A fizika tanítása is, mint a többi tárgyaké, alapjában véve 

kétféle célt szolgál. Egyik az értelem csiszolása, a gondolkodás- 
kifínomítása s az általános intelligencia növelése. E cél elérésére a 
többi tárgyakkal egyensúlyban kell a fizikatanításnak működnie, 
különben a képzettség könnyen egyoldalúvá válik. A másik cél a 
tanítványok előkészítése a magasabbfokú tanulmányok megértésére, 
vagyis a kellő alapismeretek megadása az önálló továbbképzéshez 
s az ilyirányú pályaválasztás esetére szélesebb s megbízhatóbb látókör 
megadása.

Sajnos, e két cél tökéletesen aligha valósítható meg. Főoka 
ennek a fizika igen kiterjedt, nagy anyaga s az ennek megértéséhez 
szükséges nagy matematikai előképzettség. Megjegyzendő, hogy" 
mióta a differenciál-integrálszámítás helyet kapott a tantervben, 
lényegesen könnyebbé vált a helyzet.

Az értelmi csiszoltság kiépítése nem ütközik nehézségekbe, 
hiszen itt nem az anyag modern, vagy praktikus volta, hanem annak 
megértésével járó agymunka a lényeges. Ez a kérdés tehát helyes 
módszer alkalmazásával már meg is van oldva. Erre vonatkozólag 
legfeljebb általános szabályokat lehet adni, mert a módszer meg
választása nem csupán a tárgytól, hanem a tanár egyéniségétől is 
függ s aki szívvel-lélekkel tanár, az hamar meg is találja az utat 
tanítványai értelméhez.

Máskép áll azonban a helyzet az általános műveltség kiépítésénél. 
I tt már a tárgy anyaga a döntő. Manapság, amikor a természettudo
mányok századát éljük, joggal elvárható egy intelligens laikustól, 
hogy a fizika modern problémáiról s az új kutatási irányokról leg
alább vázlatos értesülésekkel rendelkezzék. Ez még távolról sem 
jelenti azt, hogy a fizikatanításnak a többi tárgyak rovására túl- 
tengésbe kell csapnia, sőt, úgy gondolom, épp ekkor fog beállni az 
irodalmi tárgyakkal a helyes egyensúly. A mai érettségizők nagyon
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szép irodalmi képzettséggel rendelkeznek •— a történelmet komoly 
tudományos nívón tanulják, mig ezzel szemben a fizika számukra 
a Röntgen-sugárzás és az elektroncső felfedezésének tudomásul
vételéig terjed. A fénytant még most is éterrezgések alapján tanulják, 
holott ez a hypotetikus anyag valóban nem is létezik s definíciója 
nem áll összhangzásban a fizika egyes alapvető tényeivel. Egy érett
ségizett lelki világában még ma is az elektromos szikrák —• Tesla—• 
Röntgen kísérletek jelentik az elérhető fizikai eredmények csúcs
pontját és sejtelme sincs arról a szinte elképzelhetetlen haladásról, 
amelyet a fizika az utóbbi három évtized alatt te tt.

Meglehetős rossz hatása van ennek a pályaválasztásnál. Sokan 
félreismerik a fizikát mint tudományt, azt gondolják, hogy az mind
végig egyszerű kísérletezésből áll s minthogy erre hajlamot éreznek, 
beiratkoznak pl. fizikus tanárjelöltnek az egyetemre. S csak a har
madik félév közepén derül ki, hogy az igazi fizika tanulásához nincs 
kedv, vagy tehetség.

A középiskolákban ma még általában szokásos tárgyalásmód 
következménye az, hogy az egyetem s a középiskola között túl nagy 
űr tátong. Em iatt a fizika-szakos hallgatók (különösen ha a parallel
szak kémia, nem matematika) igen nagy nehézségekkel küzdenek az 
első, de különösen a második évi tanulmányok alatt.

Mindezen problémák csak úgy válnának megoldhatókká, ha 
a tanterv anyagát kibővítenék s a tárgyalásmódot megváltoztatnák. 
Ez előbbi jelenleg abszurdum, hiszen az anyag enélkül is túlnagy 
két év számára. Némi átcsoportosítással még is meg lehetne oldani 
a kérdést. A változtatás a mennyiségtan tantervben is okozna annyi 
változást, hogy a differenciál-integrálszámítás a hatodik osztály 
anyagának végére jutna. Ezen előtanulmány képessé teszi a tanulókat 
a fizikai jelenségek •— de különösen a mechanika — analytikus tár
gyalására. Ez elsősorban időtakarékosságot jelent, mert így minden 
általánosabban, egyszerűbben s főleg rövidebben tárgyalható. Másod
sorban megszoknák a tanulók az analyzisnek fizikai problémákra 
való alkalmazását. Ez utóbbi viszont az egyetemi tanulmányok 
minden nehézség nélkül való megértését tenné lehetővé.

A hetedik osztályban legelőször csillagászati alapismereteket 
lehetne tanítani s ennek helyére, a nyolcadik osztály végére lépne a 
fénytan. Ez lehetővé teszi azt, hogy a fényjelenségeket legalább is 
elektromágneses alapon tárgyaljuk. Ennek keretében kellene néhány 
órát szánni a spektumok szerkezetének Rohr-féle alapon történő meg
tárgyalására s az újabb atomelméleti eredmények vázlatos közlésére. 
Ezenkívül minden külön fejezetben fordítani kellene nehány órát 
az azon téren történt fontosabb, újabb eredmények megbeszélésére.

Ilymódon a tananyag növelése elkerülhetővé válik, viszont min
den valószínűség szerint sokkal nagyobb érdeklődést váltana ki a 
tanulókból, mint most. Ez pedig emelné az osztály nívóját s a tanár 
feladatát is megkönnyíti.

Szeged. Levius Ernő.
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Értesítőink arculata.

Nemsokára ismét megjelennek azok a sárga-, kék- vagy szürke- 
borítékú füzetek, melyek számot adnak egy-egy iskola elvégzett 
munkájáról. Megjelennek az Értesítő-k, kezébe kerülnek diáknak, 
szülőnek, elviszik az iskola üzenetét más iskoláknak és tisztelettel 
jelentve állnak meg a felsőbb hatóságok előtt. Az iskola zárt és lá t
szólag magának élő lelke az Értesítő-vei kiáll a nagy nyilvánosság 
elé s kéri ettől a nagy, nemzeti nyilvánosságtól becsülettel elvégzett 
munkája fejében a felmentvényt. Ezt a felmentvényt ma igen nehéz 
megszerezni. A társadalom szeme ma erősen rajta függ a közép
iskolán, követelései és kívánságai fokozódtak vele szemben, hiszen 
van egy írónk, aki egész mai nyomorúságunkért — nem minden 
alap nélkül — a harminc év előtti magyar középiskolát tette fele
lőssé. Nem mindegy tehát, hogy milyen arccal mutatkozunk be éven
ként ez előtt a nyugtalan kívánságokkal telített nyilvánosság előtt. 
Lelket, a szellemi formálás tényeit és eredményeit kell mutatnunk 
mindenek felett.

Hamis és igazságtalan volna, ha Értesítő-ink lelkét iskoláink 
leikével azonosítanánk. Az iskola élete, belső mozdulásai halvány és 
száraz, vagy hangos és csillogó szavakká csökkennek az Értesítő 
papírján. De azok, kik csak Értesítő-ink jelentéseire vannak utalva, 
ezekből a különféle értékű szavakból következtetnek vissza magára 
az életre. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy mindaz a szín 
és gazdagság, mely egy-egy iskola életét összeteszi, elbújjék a szavak 
színtelensége, vagy az ellenkező véglet, a nagyhangúság mögött. 
Értesítő-inknek meg kell találniuk saját hangjukat, hogy minél tel
jesebben kifejezhessék iskoláink szellemi életét.

Milyen arculattal jelentkeznek mostanában Értesítő-ink a nyil
vánosság előtt? Ki fogunk itt most emelni néhány vonást, melyek
nek eltűnése, vagy legalább is megváltozása igen kívánatos volna.

1. Az az arc, melyet Értesítő-ink olvasóik felé mutatnak, már 
nagyon közel áll az uniformis-lélekhez. Tudjuk jól, hogy ezt az egy
formaságot adminisztratív követelmények tették  szükségessé. Az 
Értesítő-k — mondják a hivatali és statisztikus lelkek — jelenté
seket adnak, évenkénti raportot, melyből minden kétséget kizáróan 
azonnal ki kell derülnie, hogy mennyi az „állomány“, mennyi a 
„készlet“ , mennyi a végzett „anyag“ . Számadatok, listák, műsorok, 
rekordok tizedestörtnyi pontossággal halmozódnak fel s töltik ki 
az Értesítő-k lapjait. Szinte „álló“ szövegek azok, melyek ezekről 
számot adnak. Egyik évről a másikra vándorolnak Értesítő-inkben 
ezek a nagy gonddal megszerkesztett jelentő mondatok, sőt külön
böző iskolák egymástól veszik át e kikristályosodott formulákat s 
lassan tán elérünk oda, hogy Értesítő-ink mind azonos szöveggel 
fognak megjelenni, csak a számadatok lesznek mások.
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2. Van-e valami, ami ellensúlyozza ezt az uniformisos szürke
séget? Van, éspedig a rétorizmus. Ha legutóbbi éveink iskolai Érte- 
sítő-it átlapozzuk, hihetetlen tömegét találjuk bennük a szónok
latoknak. Nemcsak a régen szokásos ünnepélyek beszédei térnek 
vissza, hanem szinte keressük az új meg új ünneplési alkalmakat. 
Iskoláink az elmúlt tíz-tizenkét esztendőben ünnepi fényben jártak, 
átvevén közéletünk hamis és felelőtlen csillogásait.

3. A szónoklatok kiszorították a komoly programm-értekezé- 
seket. Ezekből egyre kevesebbet találunk Értesítő-inkben. Tanár
egyesületi lapok Értesítő-kről szóló beszámolóin kívül már olyan 
elterjedt folyóirat, mint az Új Idők krónikása is hiányította a „tíz- 
lapos tudomány“ elsorvadását. Hadd álljon itt azonban egy régen 
elhangzott ítélet, Katona Lajosé, melynek minden szava érvényes 
a mai állapotokra : „Iskolai Értesítő-ink ezévi értekezésszüretje még 
a szokottnál is gyengébb, aminek nem csekély részben ...a  sok 
ünnepi beszéd az oka, minthogy számos intézetnél ennek a kevés 
változatossággal ugyanazt a közhely-fűzért lepergető szónoklatnak 
kellett az idén az illendőség követelte programmdolgozatért helyt 
állnia.“ (Egyet. Phil. Közi. 1<S93 : 68. 1.) Mit jelent az értekezések
nek ez a feltűnő hiánya? Csak nem a középiskolai tanárság tudomá
nyos munkakedvének megcsappanását, tudományos színvonalának 
süllyedését? Ha így van, a legnagyobb veszedelem áll kapuink előtt.

A „tudós“ tanár helyébe tehát a szónokló tanár készül lépni. 
Olcsó és tetszetős érzelmi eredmények a szellem szintétikus telje
sítményei helyett. Az újabb időkben valami amorf „életszerűség“ 
és „gyakorlatiasság“ rohanta meg a magyar középiskolát. Dicse
kedve mondja pl. egyik Értesítő-nk valamilyen kérdéssel kapcsolat
ban, hogy felfogása „nem egyezik ugyan a modern tudományos 
pedagógiai törekvésekkel, de annál finomabb érzéket árul el az élet 
aktuális követelményei iránt“ . Élet és előkelő szellemiség, vagy nyer
sebben megfogalmazva, iskola és tudomány ellenséges szemben
állásának jelei mutatkoznak. „Az a meggyőződésünk — írja egy 
másik Értesítő-nk a féligazságok könnyelmű naívságával —, hogy 
nekünk nem tudósokat, hanem munkaszerető, kötelességtudó, pon
tos, megbízható, fiatalembereket kell nevelnünk.“ Mintha a tudo
mány szükségképpen a munkautálatot, a kötelességmulasztást és a 
megbízhatatlanságot hozná magával !

4. Majdnem ugyanide vág az az észrevevésünk, mely Értesítő
inknek a tanulmányi munkáról és ennek eredményeiről szóló jelen
téseire vonatkozik. Ez a rész is egyre rövidebb, semmitmondó lett. 
A legtöbb iskola jelentése ez az egyetlen lapidáris m ondat: „A ki
jelölt anyagot elvégeztük.“ Szinte érezhető az a küzdelmes erő
feszítés, mellyel az Értesítő-k szerkesztői ezt az üres mondatot valami
képpen megtoldják, vagy kitágítják. Megtoldják hosszú jelentésekkel 
pl. a rendkívüli tárgyakról, gyakorlatokról, sőt néha száraz statisz
tikai kimutatásokkal. Nem csoda így, hogy van Értesítő-nk, mely 
így intézi el a tanulmányok ügyeit : „A tanulmányi előmenetel tekin-
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tétében mindent elmond Értesítő-nk második része (t. i. az osztály
zatok) és a statisztikai kimutatás.“ Félkezünk ujjain megszámol
hatjuk azokat az iskolákat, melyek az elmúlt évek tanulmányi 
reformjairól tapasztalataikat, véleményüket merték közölni, vagy 
túlmentek azokon az óvatosan elrejtett, panaszkodó félmondatokon, 
melyek a mai ifjúság problematikusabb lelkiségére céloztak.

De legjobban hiányzik e tanulmányi részekben az, amiért az 
iskolák minden anyagi és szellemi mozdulata történik, hiányzik 
maga az ifjúság. Mert csak nem bizonyítja növendékeink szellemi 
előrelépését, erőpróbáit az ünnepélyek műsorainak, a „kielégítő“ 
eredmények percentszámainak, vagy az önképzőkörök vízállás
jelentésszerű beszámolóinak közlése? Lássunk valamit az ifjúság 
munkájából! Az iskolában növendékeink által készített kísérleti 
eszközök képei, rajzok (v. ö. a német Értesítő-k könyvdíszeivel), az 
ifjúság leikéről vallomást tevő írásbeli dolgozatok, valamint az ugyan
csak ilyen értelemben értékes önképzőköri munkák mind Értesítő-ink 
lelkét fogják kiteljesíteni. Eddig csak néhány osztály írásbeli dolgozat
címeinek közlése m utat ily irányban némi halvány kezdeményt, de 
ez is csak néhány iskola dicséretes szokása.

5. Utoljára hagytuk Értesítő-ink arcának azt a vonását, mely 
egyik oldalon már-már az alibi-bizonyítás, másik oldalon pedig az 
öndícséret és önreklám határait súrolja. „Mi mindent megtettünk“ 
az eredményekért, „kiváló gondot fordítottunk“ erre meg erre, „a 
tanári kar lelkes buzgalma“ nem ismert akadályokat — olvashatjuk 
nem egy Értesítő-nkben. Ez a gond és buzgalom mind teljesen magá
tól értetődik, de az ilyesmit kirakatba helyezgetni az Értesítő-ben, 
mely nem más, mint a nevelők és neveltek munkájáról való felelősség- 
teljes számadás, enyhén szólva, nem illik. Ezeket a megállapításokat 
mondja el rólunk jól megvizsgált lelkiismeretünk, mondják el rólunk 
tanítványaink, mondja el majd a magyar kultúrtársadalom ! Azt, 
hogy a mai magyar társadalomból, ismert okoknál fogva, egyre job
ban kivész a szellemi értékek megbecsülése és ezért nem egyszer 
ellenséges szemmel néz a lelkek formáló műhelyére, az iskolára és a 
tanárra, nem tudjuk ellensúlyozni magunkat dicsérő szavakkal. 
A szellem művének értékességét kell megmutatnunk kézzelfoghatóan 
és minden megnyilatkozásunkban, hiszen azért, hogy társadalmunk 
idáig jutott, mi magunk is felelősek vagyunk.

Budapest. Kerecsényi Dezső.

Az élőnyelvek tanárainak párizsi kongresszusáról,
A fonetika kérdéséről. Élénk eszmecserét váltott ki a fonetikai 

jelek használatának problémája az élőnyelvek tanításánál. Hollan
diai, francia és amerikai pedagógusok évtizedes tapasztalataikra 
hivatkozva egyöntetűen megállapították, hogy a helyes kiejtés el
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sajátítását a fonetikai jelek használata jelentékenyen megkönnyíti; 
a fonetikai jelek használata nincs káros hatással a helyesírásra ; a 
tanító  is állandóan ellenőrizheti ezek használata esetén a maga ki
ejtését, de kívánatos, hogy mindenki az Association Phonétique 
Internationale jeleit használja s ha országonként kisebb módosítások 
szükségesnek mutatkoznak, ezek egy ország területén belül egy
ségesen legyenek végrehajtva ; kívánatos oly mondattípusok össze
állítása, melyek magukban foglalják a tanítandó élőnyelv összes 
hangjait s ezeket a típus-mondatokat egész tanulmányidejük alatt 
a tanulóknak emlékezetben kell tartani. A fonetikai tanulmányok 
nesztora, Pernot, követendő például állította a kongresszus elé a 
holland iskolákat, melyekben mindenütt fonetikus jelek segítségével 
tanítják az élőnyelveket és olyan eredménnyel, hogy ebben a tekin
tetben minden más iskolát messze felülmúlnak. Az élőnyelvek tanu
lásánál elkerülhetetlenül szükséges a helyes kiejtés. Egy nyelvet 
ismerni nemcsak annyit jelent, hogy jól tudjuk olvasni, de azt is 
jelenti, hogy megtudjuk értetni magunkat és hogy megértsük a 
nyelvet akkor is, ha azt más beszéli. Szükséges a jó kiejtéshez a száj 
és az arc mozgásának a megfigyelése. Igen jól lehetne felhasználni 
erre a célra a középiskolában a fonetikai intézet filmfelvételeit az 
arc és a száj mozgásairól.

A grammofón használatáról. E problémát francia, holland, német 
és magyar tanárok hozzászólásával három szempontból világította 
meg a kongresszus.

Fontos a grammofón használata a helyes kiejtés és a helyes 
intonatió elsajátítása végett. A helytelen kiejtés nem annyira a 
beszélőszervek gyakorlatlansága miatt áll elő, hanem amiatt, mert 
az új szót nem hallotta elég ideig a gyermek. Grammofón használata 
esetén annyi ideig ismételhető az új szó, amíg az teljesen be nem 
vésődött a gyermek emlékezetébe. De a grammofónt ne szórványo
san és esetenként használjuk, hanem állandóan, tervszerűen és a 
tanmenetnek megfelelően. Vannak holland iskolák, ahol heti négy 
órai tanítás mellett minden órában 15 percet fordítanak a grammofón 
használatára. Minden növendék maga előtt ta rtja  a grammofón által 
játszott szövegnek fonetikus jelekkel átírt mondatait s a növendékek 
félhangon olvasva követik a grammofónt, mely ötször, tízszer ismétli 
a szövegnek egy-egy órára kitűzött részét. A hangsúly és hanglejtés 
tökéletesebb visszaadása végett a fonetikus jeleket ötsoros hangjegy
papírra írják le. Az ilyen fonetikus jelek igen eredményesen elevenítik 
fel később is a hallási emlékképeket. De a nyelv igazi ritmusát csak 
a lemez taníthatja meg.

A grammofón használata elősegíti a nyelvtani és stílusra vonat
kozó ismeretek megrögzítését is. A többszörösen hallott szavak hal
lási emlékképekként maradnak vissza és egyidejűleg történt be
vésésük szerint mint összetartozó szócsoportok maradnak meg az 
emlékezetben. így egész mondatok megrögzíttetnek s ezek beszéd 
közben jobban segítik a tanulót, mint a látási emlékezettel szerzett
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nyelvtani és stílustani szabályok. Hogy azért ezek is szükségesek, 
természetesen senki sem vonta kétségbe.

De fontos a grammofón használata a szövegnek a kiejtés és 
nyelvi sajátságok szempontjából történt feldolgozása után is, mert 
ilyenkor a szöveg összefoglalása kiváló előadók hangján nagy esz
tétikai élvezetnek válik forrásává. A szemek ragyognak, az arcok ki
pirulnak s az egész osztály elmerül a nyelv zeneiségének élvezetében, 

Debrecen. Hettesheimer Ernő.

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .
Dr. Barankay Lajos c. felső kereskedelmi iskolai igazgató:
A szaknevelés elméletének alakulása (Az általános és a hivatás

szerű nevelés gondolatának küzdelme.) Szent István-Társulat, 1932.
A neveléstudománynak oly tárgyáról ír Barankay dr. e könyvé

ben, mely ma minden ország nevesebb pedagógusait foglalkoztatja.
Két esztendővel azelőtt Amsterdamban résztvettem a keres

kedelmi szakoktatás nemzetközi kongresszusán (Internationaler 
Kongress für das kaufmännische Bildungswesen), s ott azok az 
előadások kötötték le leginkább a világ minden részéből össze- 
sereglett tanárok és gyakorlati kereskedők figyelmét, amelyek az 
általános és a hivatásszerű nevelés kérdésével foglalkoztak. A leg
kiválóbb előadások egyikét dr. Wilhelm Kalveram (Frankfurt m. M.) 
kereskedelmi főiskolai tanár ta rto tta  „Die internationalen Verflech
tungen der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf das kaufmännische 
Bildungswesen“ címen.

Ebben az előadásában Kalveram többek között azt mondta :
„Arra a kérdésre, hogy a közgazdasági képzésnek általános és szak- 

műveltséget nyújtó hatása vetekedhetik-e másirányú képzés művelő hatásá
val, vagyis, hogy a kereskedelmi iskolai tanuló, vagy a közgazdasági egyetem 
hallgatója erős közgazdasági irányú tanulmányok mellett fejlődhetik-e oly 
egyéniséggé, aki a mai bonyodalmas világgazdasági problémák megoldására 
alkalmas, határozott ig en n e l  felelhetünk. Ha a kereskedelmi iskola munkáját 
tüzetesen megvizsgáljuk, a művelődést nyújtó kincsek meglepő nagy számával 
találkozunk. A közgazdasági tanulmányok a logikus, a bíráló, a gyakorlati 
és a kalkulatorikus gondolkodást, az indukciót és a dedukciót hatalmasan 
előmozdítják. Éppen a közgazdasági tanulmányok terén találjuk az okfejtő 
vonatkozások egész tömegét. Mindenütt gyakorolhatjuk a synthezist és az 
ánalyzist.

Az akaraterő fejlesztésére is súlyt helyezünk. Szorgalmasan gyakoroljuk 
az aktív, a céltudatos, az okos és mértékletes akarást, acélozzuk a munka
kedvet, ápoljuk a takarékossági hajlamot és az összetartozandóság érzetét. 
Tanítjuk a mások véleményét és más népek sajátos tulajdonságait tisztelni.

Az ember egész belső világát átható képzés ez, amely megérdemli, 
hogy ideál legyen azon egyének nevelésében, akik nagy tudásukkal, alapos 
szakképzettségükkel felelősségük teljes tudatában irányítják a világgazdaság 
szerencsés kialakulását és előmozdítják a népek világgazdasági egyesülését. 
Ilyen körülmények között valóban könnyelműség volna, ha a tanításban a 
hagyományos kerülő, tehát hosszabb úton haladnánk.“
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Kalveram e szavait, amelyekkel a hivatásszerű műveltség nevelő 
ereje mellett tö rt pálcát, az 500 főből álló, a világ minden tájából 
összesereglett tanár, gyáros és kereskedő nagy tapsviharral fogadta.

Barankay könyvében a ,,hivatásszerű műveltség nevelő ereje“ 
eszméjének az illetékes gondolkodók elméjében megtett ú tját akarja 
nyomon követni. E nevelő erő hívőit és ellenzőit vonultatja fel nagy 
gonddal összeállított munkájában. Az egyik oldalon a hivatásszerű, 
a szakszerű műveltség tisztelőit, a másik oldalon azon általános 
műveltség híveit szólaltatja meg, amely műveltség legszebben az 
ókori görögség klasszicizmusában revelálódott a világ számára. 
Felteszi a kérdést: ,,Van-e a jövendő hivatásnak, amelynek csirája 
kétségtelenül ott szunnyad minden normális gyermekben, a fiatal 
lélek fejlődését erkölcsileg befolyásoló, személyiségfQrmáló hatalma ?“

Vájjon melyik az igazi a két műveltség közül ? Hol van az 
igazság ? Melyik oldalon ? Vagy talán a két elv szintézisében ? De 
milyen arányú szintézisében ?

Munkájában nem akar feleletet adni ezekre a kérdésekre. ,,Egy
szerűen kaput tá r az érdeklődők előtt s a gondos vezető tervszerű
ségével elkalauzol azoknak az elgondolásaihoz, akik megkísérelték, 
hogy keressék a feleletet.“

Bevezetésül a szaknevelésről mint gyakorlati célról s mint 
elméletről ír. Az első fejezetben a munka-elvvel és a munka-ethossal 
mint a szaknevelés elméletének alapjaival foglalkozik. I tt ismerteti 
1. a munka-elv fejlődésének tényezőit, 2. a munka-ethos kialakulását 
és 3. a munka-ethos összefüggését a pedagógiával. Utóbbi cím alatt 
a hivatás, a munkaoktatás és a munkaközösség kérdését tárgyalja 
az iskolával kapcsolatban.

A második fejezetben a szaknevelés elméletének fejlődésirányai
val foglalkozik. I tt megismerkedünk 1. a szaknevelés gondolatával, 
mint az egyetemes nevelés függvényével, Fichte és Herbart felfogásá
val, Schleiermacher és P. Natorp szakvéleményével a szaknevelésről, 
W. Rein negatív jellegű elméletével, Fr. W. Foerster pozitív jellegű 
elméletével. Azután 2. a szakszerű és az egyetemes nevelés azonos
jogú szintézisét ismerteti. I tt felvonul F. Paulsen felfogása az „egye
temes és teljes“ nevelésről, Aug. Stadler elmélete a célegyenjogúságról, 
P. Häberlin rendeltetés-elmélete és a szaknevelés helye Spranger 
elméletében. 3. A szaknevelés gondolatának középponti jellege cím 
alatt H. Lietz szaknevelési tervezetével, Kerschensteiner aktuális 
szaknevelési elmélkedéseivel, a nevelésfogalom részeinek viszonyával 
Kerschensteiner elméletében és Kerschensteiner hivatásközponti 
elméletével barátkoztat meg bennünket. 4. A hivatásközponti nevelés- 
elmélet körüli harc ismertetése következik azután. Itt szembe állítja 
az elmélet ellenzőit az elmélet híveivel. Az ellenzők között Hessent, 
Tolsztojt, J. Deweyt, H. Gaudigot, J. Schult, H. Nohlt és Hans 
Freyert, a hívek között G. Gieset, Bramhofot, E. Barschakot, W. Hell- 
pachot, W. Hoffmannt, Fr. K lattot, E. Ottót szólaltatja meg. A be
fejezés a két ellentétes felfogás erőpróbáját ismerteti.
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Barankay Lajos dr. sokat olvasott, sokat tanult, míg a fentebb 
ismertetett, ma igen aktuális kitűnő munkáját megírta. Minden 
pedagógus legnagyobb elismerését érdemli meg. A könyvet tanár
társaimnak nagyon melegen ajánlom.

Budapest. Krisch Jenő,
keresk. akad. igazgató.

Az Orsz. Ág. H. Ev. Tanáregyesület Évkönyve az 1930—-31. évről
megjelent. Dr. Szelényi Ödön titk á r emlékének szentelte ezt a hálás 
egyesület. Benne vannak az 1931. évi november 26-án Budapesten 
ta rto tt közgyűlésen róla elhangzott előadások : Dr. Szigethy Lajos 
elnöki megnyitója, Dr. Bőhm Dezső előadása Szelényiről, mint közép
iskolai, Dr. H. Gaudy Lászlóé, m int theológiai tanárról, Dr. Losonczi 
Zoltán összeállítása értékes irodalmi tevékenységéről, végül közli az 
Évkönyv Dr. Mitrovics Gyulának o tt elmondott megemlékezését 
Szelényiről, m int egyetemi magántanárról. Oravecz Ödön titkári 
jelentése és a közgyűlés jegyzőkönyve egészítik ki a füzetet, melynek 
végén a tagok jegyzéke foglal helyet. Az Évkönyvet Dr. Oravecz 
Ödön, az új titkár, szerkesztette s méltó megemlékezés ez a nagy
nevű volt titkárra ; csak azt sajnáljuk, hogy szemlénk evang. szer
kesztőbizottsága nincs megnevezve az Évkönyvben, mely igen sok
felé fogja az evangélikus tanárság hálájának jelét elvinni.

M E G JEG Y Z ÉSE K .

Zenei műveltségünk és az énektanítás.
— Megjegyzések Ambrózy Géza januári cikke alapján. -—

Örömmel látom, hogy ez a kérdés már többeket foglalkoztat s mind
jobban kezd kialakulni az a nézet, hogy a zenét a középiskolákban sokkal 
komolyabban kell venni. Ilyenirányú törekvéseink eredménye lesz majd 
egykor (?) a nyolcadik osztályig felmenő énekoktatás ; addig is azonban 
nagyon sokat tehetünk az alsó négy osztály énekóráján. Ezt a „tenni valót“ 
azonban én egy-két dologban másképpen gondolom, mint az előbb említett 
cikk írója.

Nem tudom, hogy pl. mire alapítja azt a megállapítását, hogy az „ön
tudatos kótaéneklésre“ kell nagyobb gondot fordítani. Hisz középiskolában 
akár fiú, akár leányiskolában — másképpen nem is lehet éneket tanítani, 
c s a k  hangjegyek után. A középiskolai énektanításnak a vezérelve : mindent 
hangjegy után. Csak nem akarjuk a középiskolai énektanítást elemi iskolai 
színvonalra leszállítani, hogy hallás után tanítunk ? Viszont ha valaki hang
jegyről énekel, s tudatosan érzi, hogy az illető hangsor hányadik lépcsőjét 
énekli, s utána hányadik lépcső fog jönni, milyen hangközt énekel stb., ez 
már magában véve is tudatos éneklés. Azzal nem mondunk semmi újat, hogy 
„már az első osztálytól kezdve fokozatosan nehezedő gyakorlatokat kell 
énekeltetni.“ Hisz minden zene, akár ének-, akár valamilyen hangszer tanulása 
régi idők óta nem történik másképpen, mint hogy egyre nehezebb tanul
mányokat, darabokat veszünk át a növendékekkel.
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Ami a zenei műveltségre vonatkozik, úgy gondolom, hogy a közép
iskola négy alsó osztályában csak a zenei műveltség megalapozásával beszél
hetünk, amit később a felső osztályokban alkalmas módon s formában emel
hetünk s tágíthatunk ; és talán ami még fontosabb : a zenei ízlést fejleszthetjük 
s irányíthatjuk. Mert a zenei műveltség megszerzése sem történhetik más 
úton, mint zeneelméleti, kis formatani, kevés zenetörténeti, stílusismereti s 
dalfejlődést is vizsgáló úton. Mindezek elsajátítását játszva elvégezhetjük, 
ha erre alkalmas és igazán értékes dalpéldákat tanítunk. A mai énekoktatás 
már végleg leszámolt az értéktelen, gyenge szövegű, de még gyengébb dallamú 
műdalokkal, vagy tankönyvírók magyaros dalaival. Az új népzenekutatás, 
Kodály, Bartók nagyértékű munkássága annyi eredeti, ízig-vérig magyar 
népénekkel ajándékozott meg minket, hogy gazdag tárházát adja a magyar 
énekoktatásban felhasználható daloknak. Bátran állíthatjuk, hogy minden 
előbb említett zeneelméleti és a zenei műveltség megalapozásához szükséges 
tudnivalót ezekből a nem rég felkutatott magyar népdalokból megismertethe
tünk növendékeinkkel. Egy alkalmas példa kettős eredmény az énekokta
tásban : egy új dal begyakorlása, s másodszor elméleti vonatkozásaink ügyes 
kihasználása a zenei műveltség gyarapítására. Lássunk azonban gyakorlati 
alkalmazásokat.

Egy pár énekóra új anyagát úgy válogatjuk ki, hogy egymás után 
szerepeljenek a különböző mollhangsorok : a természetes, összhangzatos és 
dallamos moll ; kiegészíthetjük még a magyaros mollhangsorral is. Ha ezeket 
szerkezetileg is egymás mellé állítom, sorrendjük történeti kialakulásuk sorát 
mutatja, esetleg hozzákapcsolom a dur-hangsor szerkezetét, a dur-moll- 
párhuzamot : ime, készen áll a növendékek előtt a mai zene dur-moll-rend- 
szere, a zenei műveltség egyik alapvető ismerete. Ha ezután a Zöld erdő 
harmatát. . . vagy valamilyen evang. korái, vagy ref. zsoltár (Goudimel) 
következnék, hangsoraikból mindjárt észrevenni, hogy ezek sem a dur-, sem 
a moll-hangsorok közé nem tartoznak ; így találkozunk a régi egyházi hang
sorokkal, a dór, írig stb. skálákkal. Kis történeti utalás elég ahhoz, hogy 
megértessük az idők folyamán történt váltakozásokat : a régi egyházi hangsor 
és a mai dur-moll-rendszer helycseréjét (a szép koronkénti változása). Utal
hatunk pár már élő zeneszerzőre, akik szeretnek visszatérni ezekhez a régi 
hangsorokhoz. Az olasz Malipiero, Respighi (Róma fenyőfái), Kodály (Psal
mus hungaricus).

A ritmika világában a legkülönbözőbb ütembeosztást megtaláljuk a 
magyar népének értékei között. A legegyszerűbb páros ütem a kedves gyermek
játék-dalokban ; a hármas, a négyes ütembeosztásra tömegével akadnak pél
dák. Aki nem találna Bartók a Magyar népdal című könyvében, az keresse 
fel Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz énekét, így legalább a magyar iroda
lommal is kapcsolatot létesítünk. Találunk itt triolákat (Ráró-dal), ötös 
beosztást (Ej, haj, gyöngyvirág), az értéknyújtó pont összes elhelyezési lehető
ségét, a váltakozó ütembeosztást (János bácsi hegedűje Bartóknál, vagy 
Elhallgató Pálóczi Horváthnál) ; megtaláljuk az Álla breve-beosztást (Zrínyi 
imája), a hangsúly eltolódását (szinkópa stb.) íme pár gondolat arra nézve, 
hogy a „fokozatosan nehezedő gyakorlatok“ helyett gyönyörű népdalok, 
lelkes örömmel énekelt népénekek maguk magyarázzák meg úgyszólván az 
összes elméleti tudnivalókat. Ha valaki még sem tud meglenni gyakorlatok 
nélkül, ott vannak a népdalok egyes, erre alkalmas s technikai nehézségeket 
tartalmazó ütemei : alkossunk belőlük szekvenciaszerűen gyakorlatokat ; 
ezt a növendékek maguk is meg tudják csinálni, sokszor nagy örömükre 
(Jó alkalom a zeneileg tehetségtelenek foglalkoztatására !). Vagy ha a külön
böző módosításokat akarjuk tárgyalni, nincs az a dur- vagy moll-hangsorban 
fellépő lépcsőmódosítás, melyre népdalaink közt ne találnánk példát. S hogy 
egy ilyen dalban, szöveggel társított módosítás mennyire élő tudássá válhatik, 
szemben akármilyen unalmas gyakorlattal, azt hiszem arról felesleges bővebben 
szólnunk.

A jól megválasztott példák azonban nemcsak zeneelméleti tudnivalókon



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

keresztül gyarapítják a zenei műveltséget. Nagyon sok dal, ének kultúrtörté
neti vonatkozásban is kapcsolatot teremt a zenei műveltség és más tudo
mányág között, ami az iskola világában a tantárgyak egységes hatását, egy 
gondolatkörbe való koncentrálását fogja eredményezni. Például énekeljünk 
Tinódi-dalokat (Egri vár viadala, Siess, keresztyén. . .), amikor a magyarban 
Tinódiról van szó. Milyen más ismeret lesz abból az együttes éneklésből, 
mint a könyv betűiből 1 Vagy alsó osztályban az énekórán készítsük elő 
Arany János dalszerzeményeit (írószobám, Rákosi szántó, A toronyban. . 
és ne resteljük az irodalomtörténetórán ezeket átismételni. Ne hagyjuk szó 
nélkül a magyar órán, hogy Verseghy milyen kitűnő cembaló-művész volt és 
hárfajátékos, s versei közül Haydn is zenésített.

Történelemórán is sok alkalmunk van a régi magyar zene kiváló emlé
keinek megemlítésére. Régi magyar népdalról szóló emlékek : Priscos Rhetor 
Attila udvarának leírásánál ír a lakoma utáni éneklő férfiakról ; a szentgalleni 
kolostort megtámadó magyarok is énekeltek (isteneikhez kiabáltak) ; az 
augsburgi gyászmagyarkák énekléssel keresik meg kenyerüket ; a magyar 
parasztlány éneke, akit Gellért püspök is hall (magyarok szimfóniája). Mind
ezek a magyar népdal létezését bizonyító emlékek. Vagy ismertessük meg 
növendékeinket a magyar ötfokú hangsorral (anhemitonikus pentatonika) 
egy elvben mozgó dallal, pl. a Sirass, édesanyám. . .  (Rartók). Ezzel a magyar 
dal fejlődésének első láncszemeit is megismerik.

Vagy Mátyás király tanításánál ne feledkezzünk meg Reatrix híres 
ének- és zenekaráról; amely Bonfinius szerint tökéletesebb volt, mint a pápai 
udvar akkori zenekara ; megemlíthető Mátyás lakodalmi menetében a 24 ezüst 
trombita-játékos, a budai és a visegrádi híres orgonák. II. Lajos korában 
európahírű zenészek élnek Budán : Stoltzer Tamás és Villáért Adrian, a 
velencei iskola megalapítója.

Ez a pár vázlatszerű adat támassza alá zenei műveltségünk magyar 
vonatkozásait. A magyar zenetörténet így is elég szegény, az áldatlan idők 
nem is termelhettek ki nagyobb zenekultúrát a múltban. Becsüljük meg 
s becsültessük meg ezt a pár emlékünket, melyek a magyar kultúráról tanús
kodnak !

Vannak azonban nehezebb problémák is az énekoktatás zenei művelt
séget adó célja közt. (Homofón-polifón-stílus, formai elemek : motívum, 
periódus, két és három szakaszos dalforma, stb.). Azt hiszem, s eddigi tapasz
talataim azt mutatják, hogy ezeket is bátran lehet elővenni megfelelő dal
példák s előkészítés után. Például alapvető ismeret a zenei olvasottság köréből 
a homofón és polifon stílus ismerete. Alsó, III—IV. osztályokban már bátran 
megpróbálkozhatunk vele. Feltételezzük, hogy a hangközökből kiindulva 
a hármas hangzatok felállítását s azok közül a három legfontosabbat (I., IV., 
V. fokú hármas) már ismerjük. Egy kis dallamot (2—3 ütem) írok a táblára 
s azt együttes munkával kísérettel látjuk el, majd igy három szólamban éne
keljük. Most következik az új anyag célkitűzése : énekeljünk úgy, hogy mind 
a három szólam a dallamot énekelje ; ne legyen kísérő, alárendelt szólam, 
mint az előbb, hanem egymással egyenértékű, önálló szólamokat kapjunk. 
Felírom a táblára így : a kis dallam motívumát elhelyezem mind a három 
szólamban s most így énekeljük el. Megmondom s megtanuljuk a kétféle 
éneklés n ev ét: az első a homofón (egy vezető dallam, a többi kísér), a másik 
a polifon (önálló szólamok). Végül ezt az új anyagot megfelelő példákkal 
támasztjuk alá : templomi közének, kirándulók éneke, aratók dala; Mozart, 
Kuhlan szonatinák egyszerű homofén tételei. Polifon példák lehetnek Bach 
kis prelúdiumaiból, vagy kétszólamú invencióiból, melyeket magyarázva 
mutatunk be zongorán.

A hármas hangzatok, azzal kapcsolatos egész- és félzáradék ismerete 
vezet el a formák ismeretéhez, a periódushoz, a kétszakaszos dalformához. 
Már II—III. osztályban előkészítjük a dalformát a dalok sorainak vizsgálatá
val, összehasonlításával. Nagyon sok magyar dal és népének vezet el a két
szakaszos dalforma a b  e b  képletéhez.
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Ilyen és ezekhez hasonló zenei előkészítés után tartom csak alkalmas
nak az időt zenei remekművek akár zongoránál, akár grammofónon való 
bemutatására. Így azonban el fogjuk azt érni, hogy növendékeink nemcsak 
a cím felismerésében s eltalálásában buzgólkodnak, mert ez nagyon dilettáns 
zenei műveltség felé vezetne, hanem nyitott füllel fogják megérteni a zene 
csodás birodalmának sok-sok szépségét.

Budapest. K r d l i k  J e n ő ,
leánykoll. énektanár.

A rostáló vizsga. Ügy érzi mindenki, hogy az oda nem való elemeket 
távol kell tartani az egyetemektől, főiskoláktól, sőt talán bizonyos mértékig 
a középiskoláktól is s az arravalókat gyakorlati pályák felé kell terelni. Minden 
forrong, mert inog alattunk a biztosnak vélt talaj. Éppen ezért vigyáznunk 
is kell, nehogy túllőjünk a célon : mert attól, hogy valaki művelt, még sem 
szabad jövendőnket féltenünk. A tanulástól nem szabad senkit sem vissza
tartanunk, mert nem a művelt emberek nagy száma a veszélyes. Ilyen gon
dolatok támadlak bennem, mikor a Kultuszminiszter rendeletét olvastam, 
melyben a IV. és V. osztályokban évvégi vizsgálatot rendelt el. Nem annyira 
az ellen van megjegyzésünk, hogy szigorú megítélést kíván, nem, hiszen az 
élet is szigorú bíró, nem árt, ha jókor megszoktatjuk a gyermeket arra, hogy 
komoly munkát kell végezni, ha boldogulni akar : a végrehajtás ellen kell 
szólanunk. Ha a Miniszter elrendelte volna a szigorúbb elbírálást, helyeseltük 
volna ezt ; hogy megtiltotta a két tárgyból bukottak javítóvizsgálatát, ezt is 
méltányoljuk. De a vizsgák útján való elbírálás aggodalommal tölt el. Hiszen, 
a tanár egész évi megítélése, a növendék egész éven át tanúsított igyekezete, 
melyet szigorú igazsággal ítél meg a vele foglalkozó tanár : több biztosítékot 
nyújt az igazán méltányosan helyes megítélésre, mint egy felelet, melynek 
alapján ítéletet kell mondani a tekintetes igazgató elnöklete alatt. Maga 
a Miniszter is kijelentette már egy kérdésre, hogy e rendelet méltányos és 
okos végrehajtását várja. De erre a rendeletben is kellene útmutatásnak 
lennie, mert akadhat betűhöz ragaszkodó igazgató és tanár, ki nem a szigorú 
méltányosság alapján hajtja e rendelkezést végre. Az amúgy is túlterhelt 
ifjúság lelki nyugalma szenved általa, anélkül, hogy ebből haszna lenne. 
Idegesebb ifjúság a magyar jövendő szempontjából int arra, hogy kétes értékű 
rendelkezésekkel ne zavarjuk meg azt a harmóniát, melyre a mai időkben 
mindennél nagyobb szükség van. S még eg y et! Ha rostálásról szó lehet, ennek 
az első osztályban a helye ; vagy pedig a felsőbb tanulmányokra való felvétel 
az alkalom a meg nem felelőknek visszaszorítására, nem pedig a tanulmányi 
idő közepe. Tessék az egyetemi, főiskolai tanítóképzőintézeti felvételeknél az 
igazán arravalóságot honorálni, akkor az évvégi vizsgálatok fokozatos vissza
állítása nem fog többé, mint üdére, nyomást gyakorolni a fiatal lelkekre.

A tanév vége. A tavalyit is meghaladó rövidítés fájó szívvel érint minden 
munkás tanárt. 18-ika, mint évzáró, már szintén korai volt, hát még a 15., 
melyet 13-ra helyesbítettek ! Mindez miért? A magyar fürdőkért? ! Kinek 
van ma nyaralásra annyi pénze, hogy három hónapot tölthessen otthonától 
távol, mikor a fizetéscsökkentés, jövedelemtelenség még az eddiginél is keve
sebb lehetőséget nyújt nyaralásra? Mit fognak családjaink tenn i: otthon 
maradnak s az iskolától elhanyagolt gyermekek feledni fognak és fegyelemben 
visszaesnek. Már jó, öreg professzorom, Török István, kolozsvári református 
gimn. igazgató megmondotta, hogy minden nyáron nagy temetést végzünk, 
úgyhogy úgyszólván semmi sem marad fejünkben az előzőkből. Pedig akkor 
alig két hónapig felejtettünk : most három hónap lesz a temetési idő, mi 
marad ily körülmények közt alapul a további tanulmányokra a mai viszonyok 
mellett, mikor annyi minden segít a feledésben. Bizony, meg kell gondolni, 
mikor egyfolytában adunk ilyen hosszú pihenést. Hiszen, ha fáradó agyak 
pihentetésére gondoltak, akkor is szerencsésebb megoldás lenne a karácsony 
és húsvét némi kitoldása, mint az külföldön a több közbeeső szünidő révén
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meg is van. Általános revízió ráférne talán a szünidő beosztására s ez bizony
nyal szerencsésebb megoldásra is vezetne, mint az ilyen hirtelen kierőszakolt 
meghosszabbítás.

K r ó n i k á s .

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK .

Dr. Lechner Tibor, budapesti Madách-gimnáziumi tanár, el
halálozott. Nevezett kartársunk ismeretes, mint a tanárság tekin
télyének egyik legerősebb védője. Mi azonban azért emlékezünk meg 
róla szemlénk hírrovatában, mert az Evangélikus Tanáregyesület 
közgyűlésein ő képviselte mindig a Katholikus Tanáregyesületet, 
többször nyilatkozott meg s mindig a baráti együttműködést hang
súlyozta. Mikor két éve bonyhádi közgyűlésére ment az evang. tanár
ság, Lechner akkor is vele volt. S ha most arra a pár napra vissza
gondolunk, elszorul a szívünk a halál aratásának láttára. Meghalt 
az akkor o tt voltak közül Szelényi Ödön, Hollós János, Lechner 
Tibor, a vendéglátó Schöll Lajos tolna-baranyai esperes és Baldauf 
Gusztáv pécsi lelkész : nehéz ennyi kiváló oszlop kidőltét pótolni. 
Emlékük legyen á ld o tt!

Az Országos Református Tanáregyesület balatonboglári üdülő
telepére való felvétel hirdetését a Protestáns Tanügyi Szemle két 
előbbi számának borítékán közöltük.

Felhívjuk a tagtársak figyelmét, hogy a jelentkezés határideje 
május hó 15-én lejár. Ezzel kapcsolatban még a következőket kíván
juk közölni:

Mivel a MÁV az arcképes igazolványok térítési díját felemelte, 
sok tagtársunknak nem volt módjában a családtagok számára az 
arcképes igazolványokat kiváltani, ezért az igazgatóság a keres
kedelemügyi Miniszter úrhoz kérvényt adott be, hogy Balaton- 
boglárra és visszaútazásra félárú jegy váltására jogosító igazolványt 
kaphassunk azok számára, akik nem váltották ki igazolványaikat. 
A kérésünk most van elbírálás alatt, de már most annyi eredmény
ről számolhatunk be, hogy a családi pótlékot élvező gyermekek 
június 15-től szeptember 15-ig félárú jegy váltására jogosító igazol
ványt kaphatnak 4—5 P térítés mellett. Erre jelentkezzenek tag
társaink a családi pótlékot számfejtő helyi számvevőségtől nyert 
igazolványokkal. Úgyszintén jelentkezzenek azok is, akik maguk, 
vagy családtagjaik részére kérik az oda- és visszaútazásra szóló fél
árú jegy váltására jogosító igazolványt. A jelentkezést dr. Kun 
Sándor gondnokhoz lehetőleg május hó 15-ig kérjük, hogy ezek név
sorát beterjeszthessük s őket az eredményről idejében értesíthessük.



Előfizetési felhívás.
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr a Hivatalos Közlöny 

f. évi február l.-i számában 59,076—1932. VIII/d) szám alatt rende
letet adott ki az elemi iskolák gyakorlati irányú működésének ki
mélyítésére. A rendelet az elemi iskolák ezen munkáját többek 
között a szülőhely, illetőleg lakóhely életének, viszonyainak beható 
megismertetésével kívánja a célhoz közelebb hozni. A rendelet elő
írja továbbá, hogy a tanítóság a helyi tanmeneteket úgy állítsa 
össze, hogy azokból a gyermekek gyakorlati érzékének fejlesztésére 
vonatkozó tanítási mozzanatok, eljárások, kiolvashatók legyenek.

Természetesen vetődik fel az a gondolat, hogy a tanítóság 
hogyan, milyen szempontok szerint dolgozza fel a szülőföld életét 
tükröző anyagot, ha a rendelet követelte feladatot sikeresen akarja 
megoldani? Kielégítő eredmény csak akkor biztosítható, ha a szülő
földre, lakóhelyre vonatkozó tanulmányi anyagot a tanítók rend
szeresen, az életnek minden területére vonatkozóan összegyűjtik.

Erre a munkára teszi képessé a tanítóságot a dr. Fodor Ferenc 
budapesti közgazdasági egyetemi tanár és Orbán András szerkesz
tésében megjelent „A szülöföldismereti anyag gyüjtőfüzete“ c. mű, 
mely a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr fenti rendeletének szel
lemében készült. A mű az idézett rendelet végrehajtásában iránytű 
a tanítóság kezében, mely biztosan vezeti célja elérésére. A mü rend
kívül megkönnyíti a tanítók munkáját, mert apró kérdésekkel rá
irányítja a figyelmét arra, hogy mit kell tanítványaival a gyakran 
vezetett kirándulásokon megfigyeltetnie a szülőföld (lakóhely, köz
ség) életjelenségeiből, hogy azok megtárgyalása a gyermek gyakor
lati készségeinek fejlesztését szolgálja. A mü egyben a beszéd- és 
értelemgyakorlat, valamint a földrajz helyi tanmeneteinek hasonló 
szellemű elkészítésére nélkülözhetetlen vezérkönyv, mivel a szülő
földismereti anyag e két tantárgy keretében tanítandó.

A szerzők a szülőföldismereti anyagnak „A szülőföldismereti 
anyag gyüjtőfüzeté“-vel való gyűjtésére 350 pengő pályadíjat tűztek 
ki a tanítóság legjobb gyűjteményei számára. Pályázati határidő 
1932 november 1.

„A szülőföldismereti anyag gyüjtőfüzeté“-nek ára 2.50 pengő. 
Megrendelhető Orbán András tanártól. (Nyíregyháza, Ószőllő-u. 56.)

1 Nyíregyháza, 1932 március hó 7-én.

Tisztelettel:

Orbán András
állami tanítóképző-intézeti tanár.
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Ref. részről: vitéz Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó József.
Ev. részről: H. Gaudy László, Oravecz Ödön, Szigethy Lajos.

M EG JELENIK  évenként 10 füzetben.
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Az ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K ÉZIRATO K  ref. részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, Dóczi- 
intézet) ev. részről a társszerkesztőhöz ( Budapest, IV . kér., Deák-tér 
4. szám) küldendők; könyvek a felelős szerkesztő, cserepéldányok a 
társszerkesztő címére.

K IA D Ó H IV A T A L : Debrecen, Rothermere-u. 30., ahová az előfizetési 
díjak és reklamációk küldendők; a tanárkari és fenntartótestületi járu
lékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányitandók.

LA PZÁ RTA minden hónap 20-án.
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Elnöki megnyitó az O R T E  ceglédi közgyűlésén.

Tisztelt Közgyűlés !

Midőn most először intézek egyesületünk elnöki székéből meg
nyitó beszédet tisztelt tagtársaimhoz, emlékezetem önkéntelenül is 
visszaszáll a múltba, a kezdethez, a megalakuló közgyűlésig. Kerek 
30 évvel ezelőtt, 1902 április 2-án és 3-án, folyt le Debrecenben az 
Országos Református Tanáregyesület megalakulása. Mint fiatal 
helyettes tanár részt vettem azon magam is. Sok-sok tag megjelenése, 
ezeknek ünnepélyes és díszes fogadtatása, két napon keresztül tartó 
közgyűlési programm, lelkes hangulatú társasebéd, a városi színház
ban este műsoros előadás, utána reggelig tánc, közgyűlés végeztével 
kirándulások : ezek csak a legfőbb mozzanatok, melyeket kiemelek 
a gazdag krónika eseményhalmazából. De ezek csupán külső adatok. 
Azonban a belső, a lelki jelenségek világára is fényt vet az akkori 
főjegyző a maga összefoglaló leírásában, amikor örömmel sorolja fel 
a tagok egyetértését, a határozatok egyhangú értelemmel történt 
meghozatalát, a választásoknak közfelkiáltással való lefolytatását, 
a mindenkit elfogó bizakodó, emelkedett hangulatot.

Néhaivaló nagynevű elnökünk, Dóczi Imre, is méltán és jogo
san mondhatta el ezen első megnyitó beszédében a következő szava
kat : „Érzem e pillanat fontosságát s az országos egyesülés eszméjé
nek felemelő hatása alatt lelki örömmel és a magyar református 
nevelésügy jövőjébe vetett bizalommal üdvözlöm a t. kartársakat...“

Minden hivalkodás nélkül jelentem ki én is : érzem e pillanat 
fontosságát, most, amikor először szólok elnöki minőségemben or
szágunk református tanárságához és bizalmam nem rendült meg a 
magyar nevelésügy jövőjében. Tudom, hogy ma ezt hirdetni, refor
mátus iskoláink számára szép és boldog jövőt jósolni, összehasonlít
hatatlanul nehezebb, mint volt 30 évvel ezelőtt. Hiszen akkor még 
az ezeréves határok környezték hazánkat és a gyorsuló iramodásbán 
előretörő fejlődés a közel jövő olyan képét vetítette az álmodozó, 
rajongó hazafiak képzeletének a fényes vásznára, mely 20—30 milliós 
magyar nemzetről, Nagy-Magyarországról ábrándozott: ma pedig a 
trianoni békekényszer sötét tragédiája következtében csonkán-

í
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bonkán, kezelábanincs államocskában vergődünk s 13 évvel a véres 
háború bevégződése után mi, megmaradt szegény, árva, 8 milliónyi 
darab-nép, még mindig nem tudjuk, előremegyünk-e már, vagy 
hátrafelé? Tehát szörnyen más pennával írunk ma, mint amilyent 
e század elején használtak. De mindezek ellenére vallom és állítom, 
hogy egyenesen hitünk lényegéből folyó szükségesség, vallásunk alap
elveinek logikai posztulátuma református iskoláink szebb jövőjébe 
vetett reménységemnek határozott, kétségeskedést nem tűrő táp
lálása. Nem könnyelmű és meggondolatlan, hebehurgya kiszólást 
kívánok hangoztatni — az ilyenféle mesterkedéseknek igazán nem 
volna a legkisebb elfogadható célja sem —, hanem komoly meg
fontolásokból eredő meggyőződésem nyilatkozik meg bizalmam 
rendületlen fenntartásában.

Kíséreljük meg e kérdésnek egy kissé mélyebb vizsgálatát.
Azon állapotnak, melyben ma a magyar kálvinista köznevelés 

anyagilag vergődik, hogy t. i. ősi református kollégiumok a tönk 
szélére jutottak, polgári és elemi iskolákat a fenntartó egyházközsé
gek vagy bezárnak, vagy más közhatóság birtokába átadni szeret
nének és a református tanárság és tanítóság szerte e csonkahazában 
a lét és nemlét kétségbeejtő tusáját vívja, a legfőbb oka a túlságos 
és szertelen elállamosít ás. Az elmúlt évtizedek alatt egyre fokozódó 
mértékben kötöttük magunkat az állam szekeréhez, nem gondolva 
meg, hogy, ha akár a vontató lovak elgyengülése, akár az útnak 
j árhatatlansága, akár a kocsis vigyázatlansága m iatt ez a szekér 
egyszer a kátyúban megfeneklik, akkor mi is baj baj utunk, mi is 
veszteglésre kényszerülünk. Körülbelől egy félszázaddal ezelőtt 
ik tatták  törvénybe az 1883. évi XXX. tc.-et, melynek 47. §-a ta r
talmazza a nem állami középiskolák államkincstári megsegíthetését 
és ez volt az első lépés a teljes elállamosítás felé. Hiszen azelőtt 
m indent: papot, tanárt, tanítót, iskolát a magunk erejéből ta r
tottunk fent. Az Egyetemes Konvent akkor, 1883 szept. 12—17. 
napjain Kolozsvárott gyűlésezett és 5. ülésén 44. szám alatt Mocsáry 
Lajos képviselő indítványára a következő határozatot hozta :

,,Az Egyetemes Konvent felhívja az egyházkerületeket, hogy 
mindaddig, míg a gyakorlat ki nem mutatja, mily hatással lesznek 
középiskoláinkra az 1883. XXX. te. követelményei s egy bár
mely részéről mily egyetemes intézkedések mutatkoznak ennek 
folytán szükségeseknek : tartsák vissza az illető testületeket az egyes 
középiskoláknak az 1883. XXX. te. 47. §-a értelmében való rendez- 
kedésétől : valamint magok az egyházkerületek is tartózkodjanak a 
netalán mégis létrejött ilyen szerződések megerősítésétől.“

Ezt a határozatot, látva a mai viszonyokat, igen bölcsnek és 
előrelátónak kell mondanunk, mivel kettős tilalmi sorompót is állí
to tt fel az államsegélyek kérelmezése elé. A benne megnyilatkozó 
óvatos aggodalmaskodást meg kellett volna becsülni és hosszú-hosszú 
éveken át tűnődni azon : vájjon az államsegítség kétes értékű el- 
nyerhetéséért érdemes-e feláldozni az önállóságnak minden vészé-
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delmekben átvezető erejét? Ézsau és Jákob története világosan mu
ta tta , hogy a nagyon éhes ember pillanatnyi türelmetlenségében hit
vány kis eleségért feláldoz fontos, vissza nem szerezhető előnyöket, 
holott a vadász Ézsau némi kitartással pompás lakomát szerezhe
te tt  volna magának és nem kellett volna lemondania Jákob javára 
az elsőszülöttség jogáról (Mózes I. 25. 27—-34). így vetették magukat 
nagy mohósággal református középiskoláink a törvényes lehetőség 
megadása után azonnal az államsegítség elérhetésére és sajnos, hogy 
így feltűnően hamar mellőzték az Egyetemes Konvent imént idézett 
bölcs rendelkezését. Már egy év múlva, 1884 őszén, hivatalosan 
megindítják a tárgyalást a közoktatásügyi miniszterrel azon módo
zatokról, amelyek mellett egyes református középiskoláink állam
segélyben részesülhetnek (50—4884. sz. konventi határozat). Ismét 
egy év múlva pedig, 1885 novemberében, már a dunamelléki egyház- 
kerületből 6, a dunántúliból 2, a tiszáninneniből 1, az erdélyiből 
6 középiskola kér államsegélyt és nyer erre ajánlást az Egyetemes 
Konventtől (5—4885. sz. konv. hat.). így indult meg eleinte tartóz
kodó kezdeményezéssel az elállamosítás folyamata, amely később 
fokozatosan lavinára növekedve ma már maga alá temette jóformán 
az egész református köznevelés ügyét. Közismert tény, hogy a világ
háború előtt működő 28 református középiskola közül (a 29. a rima- 
szombati volt közös református és ág. ev. fenntartósággal) 1914-ig 
27 rendre-rendre mind szerződést kötött az állammal és a maga szá
mára mindenik kisebb-nagyobb összegű évenkénti államsegélyt biz
tosított. Egyedül a debreceni református gimnázium maradt ki e 
sorozatból és őrizte meg a maga anyagi és szellemi függetlenségét.

Azonban ezek az államsegélyek csak egy kis részét alkotják az 
elállamosításnak. Időrendben következett ezután a nem állami taná
rok fizetéskiegészítő államsegélyének rendszeresítése (95,333—-1906. 
számú VKM. rendelet). Majd 1909-ben a XIII. te. értelmében a tör
vényesen bevett vallásfelekezetek lelkészeinek a kongruája. További 
lépés volt a nem állami tanítóság fizetéskiegészítő államsegélye. De 
ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy évtizedeken keresztül nem 
épülhetett közép-vagy elemi iskolai épület az egyes református egy
házközségekben anélkül, hogy ahhoz az államkincstár hozzá ne 
járult volna, sokszor : az építési költségek oroszlánrészét egyenesen 
az állam viselte. Sőt legújabban templomaink építésére is igénybe
vettük az állam segítő kezét és boldogan könyveltük el az e célra 
kapott kamatmentes kölcsönt. így jutottunk el végre egy sajátszerű 
állapotba, amelynek jellemző tulajdonságai: kongruás református 
papok, 70—-80%-ban állami fizetéskiegészítést élvező református 
tanárok, 90%-ban állami pénzből élő református tanítók, iskola- 
épületek és református templomok az államkincstár jóvoltából, nem 
csuda, ha a református hívők lassan-lassan arra a meggyőződésre 
jutottak, hogy felesleges immáron minden jókedvű adakozás, adó, 
alapítvány, mert az állam, ez a mindnyájunkat szerető és kiapad
hatatlan zsebű, gavalléros édesapa fizet mindeneket, mint a köles.
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A kálvinizmus négyszázéves alapelve, sokáig vágyva-várt, küzdve
remélt célja : szabad egyház szabad államban, ekkép tolódott el a 
helyes, egyenes irányból ferde, mellékútakra és a látszólagos, te t
szetős, külső sikerért így áldoztuk fel a valódi, üdvösséges, belső 
áldást, hitünknek fundamentális érdekét és erősségét. A kálvinista 
Ézsau-egyház így adta el egy tál lencséért az állam-Jákóbnak a maga 
életerejét, évszázados szilárdságát, az evangéliom kősziklájára épí
te tt hajlékát.

Pedig ez az előny először is csak látszólagos, mert az államnak 
sem hull az égből a ropogós bankó és a pengőarany, hanem mi, 
adófizető polgárok, adjuk azt össze; ha tehát egyházi célokra egyre 
több állami pénzt kérünk, akkor az adóprés egyre jobban szorít 
bennünket, már pedig mégis csak célszerűbb és igazságosabb, ha 
az egyházi célra szánt és bekívánt adóinkkal mi, a református pres
bitériumok, közvetlenül rendelkezünk és nem közvetve az állami 
szétosztás útján részesedünk abból. Másodszor csak tetszetős, de 
mélyebben megvizsgálva : hamis, talmi, csalárd, mivel rákapatta 
híveinket arra a vétkezésre, amire az ember úgyis ösztönszerűen 
hajlamos, t. i. a fösvénységre, a nem-adakozásra, a szívünk és zse
bünk bezárására akkor, amikor pedig ki kellene azokat nyitnunk és 
egyházunk, iskoláink közszükségleteit adományainkkal kielégíte
nünk : ma, ha kérnek tőlünk, önkéntelenül is tagadólag rázzuk a 
fejünket és a másiknak a bugyellárisára nézünk. Harmadszor csak 
külsőleges ez az előny, mivel kizárólag anyagi hasznot jelent, azt is 
csupán hibás számítási viszonylatban, míg ugyanakkor egyházunk 
belső élete, lelkifolyamata súlyos válságba sodródott, amelynek 
örvénylő forgataga — ki tudja —, hol és mikor áll meg? Hiszen rá
építettük jóformán egész egyházi, de különösen szűkebb térre szorítva: 
csakugyan egész iskolai berendezkedésünket az államkincstár állandó 
segítségére, pénzbeli támogatására s ennek következtében ma, amikor 
ez a forrás mind jobban-jobban eldugul, a tápláló ital hiányában el
pusztulás fenyegeti szellemi magzataink jelentékeny tömegét. 
Tegyük fel, bár ettől Isten óvjon meg bennünket, hogy államcsőd 
következnék be, vájjon gondolkozhatunk-e azon, mily végzetesen 
omlanának össze református közép- és elemi iskoláink, legalább is 
igen nagy százalékban és hány református tanár és tanító maradna 
máról holnapra kenyér nélkül? De az elállamosítás azért sem aján
latos, mivel jöhet olyan politikai irányzat, amely programmszerűen 
elválasztja egymástól az egyházat és az államot, amint ez több 
nyugateurópai államban már meg is van. Most a mi államkincstárunk 
szeretne és akarna is adni nekünk, felekezeteknek, annyit, amennyire 
szükségünk volna, de nem bír, mert üres. Mikor pedig, még ha képes 
lenne is az adásra, egyszerűen, megtagadná azt, mivel az uralkodó 
politikai felfogás így kívánná. Pedig ez a lehetőség, a többségi poli
tikának ilyen irányú kialakulása, sem tartozik a képtelenségek kö
rébe, sőt azzal nagyon célszerű számolni, mint bekövetkezhető 
eshetőséggel.
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Úgyhogy mindent összegezve, elmulhatik a jelenlegi gazdasági 
világválság, az anyagi viszonyok újra megjavulhatnak és ezek 
folyományaképpen ismét bőven csörgedezhetik az államsegítségek 
imént már alig szivárgó ere, de én azért az előbb kifejtettek alapján 
hirdetem : nem e: a megjavulás igazi útja, nem a minden áron való 
elállamosítást kell hajszolnunk, hanem ellenkezőleg, vissza kell térnünk 
minél előbb és minél teljesebb mértékben, akár százszázalékig, az anyagi 
önállóság ösvényére, a pénzbeli függetlenség és az önerejií fenntartás 
fellegvárába.

Lehet, sőt nagyon valószínű, hogy sokan kételkedve, ellen
mondással hallgatják ezt a gyógyulási folyamatot. Képtelenségnek 
Ítélik, hogy ma, amikor az állami és községi adóterhek alatt roska
dozunk mindnyájan, akkor még tetejébe vállainkra szedjünk újabb 
és jelentékeny egyházi kötelezettségeket is. Én azonban teljes meg
győződéssel vallom és kiáltom oda a fejcsóválóknak, a kétséges- 
kedőknek, az aggodalmaskodóknak, az okoskodóknak és más min
denkinek : atyámfiai, református testvéreim, megkérdezem tőletek 
először is azt, hogy igaz kálvinistáknak, hűséges hitsorsosoknak tart- 
játok-é és érzitek-é magatokat?, mert, ha igent mondtok, akkor 
vállalnotok kell minden földi keresztet is zúgolódás nélkül, már 
pedig az adó, mégha súlyos is, sok is, semmiképpen sem Golgota
járás, csupán igények mérséklése, némi lemondás, esetleg egy kis 
tűrés és szenvedés. Nem hiszem, hogy a magyar kálvinisták sok száz
ezrei közül sokan lennének, akik ebben ne értenének velem egyet. 
Nem hiszem, hogy annyira Inéltatlan és elfajult utódai lennénk 
eleinknek, akik legalább ugyanilyen mostoha viszonyok közt, az én 
megítélésem szerint azonban sokkal zordabb időkben, akartak és 
bírtak jókedvű adakozók lenni. Gondoljunk csak a XVII. század 
török-martalóc világára, vagy a XIX. századeleji devalvációs esz
tendőkre és olvassuk el pl. ezen korokból a híresnevezetes református 
főiskolák történetét, lehetetlen, hogy fel ne ujjongjon a szívünk, 
amikor a bőkezű, gyönyörűséges adományok, alapítványok egész 
tömegével találkozunk. Hát mi már annyira elhitványodtunk volna 
hitünkben és annyira alásüllyedtünk volna erkölcsi felfogásunkban, 
hogy azokat, amiket őseink sokszoros kiadásokkal megalkottak, mi 
egyszeres és csekélyke áldozathozatallal még fenntartani sem bír
nánk? Nem, ezt nem bírom elhinni, még ha mindenki az ellenkezőjét 
állítaná is. Mert, ha ez igaznak bizonyulna, akkor egyszersmind meg 
lehetne húzni a lélekharangot a haldokló magyar kálvinizmus felett. 
Ennyire pedig még a legsötétebben látók szemében sem jutottunk. 
Azért ismétlem most meg, am it bevezetőleg mondottam : hitbeli 
szükségesség, a kálvinista vallás alapelveinek logikai postulatuma 
azon meggyőződésem, amely hisz a magyar református nevelésügy 
szebb jövőjében és ezt egy önálló anyagi megerősödés, egy független 
pénzbeli berendezkedés útján reméli megvalósíthatónak.

Persze, ennek az útja hosszú, meredek, fáradságos. A régi kál
vinista, puritán nevelésnek kell itt legelső renden megtenni a maga
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egyházmentő kötelességét és erre a feladatra a református papoknak, 
tanároknak, tanítóknak vállvetve kell vállalkozniok. Templom és 
iskola, szószék és tanterem fogjon össze e cél érdekében. Gyermekeink, 
fiaink és leányaink leikébe kell kiirthatatlanul beleplántálnunk, hogy 
az adakozási kedv és egyházunknak virágzása tulajdonképpen függ
vénye egymásnak, amit ápolnunk, fenntartanunk, fejlesztenünk e földi 
életben mindenek előtt való kötelességünk. Talán egy egészen új 
nemzedéknek kell felnőni, amelyik ezt megvalósíthatja, de ez nem 
baj, a nagy és szent cél minden fáradságot és a leghosszabb ki
ta rtá st is megérdemli. Nevelési eszménnyé kell tenni a takarékos, 
adakozó, önmaga erejéből megélő embert, nem pedig a folyton 
kéregető koldust, a rongyos condrájú síránkozót, a munkanélküli
séggel visszaélő potyázót. Ha ez a lelki átváltozás bekövetkezik, 
akkor nem kell félnünk egyházunknak és iskolánknak semmiféle 
megpróbáltatástól, mert ki fog állani minden veszedelmet, mint 
ahogyan az elmúlt századokban is megküzdött diadalmasan az idők 
viharával.

Úgy gondoltam, hogy első elnöki megnyitómban nem beszél
hetek méltóbb és időszerűbb tárgyról, mint amiket református 
iskoláink jövőjéről elmondottam. És mindezeknek az előadására 
kiválóan alkalmasnak találtam és véltem Cegléd városát, melynek 
dicső múltjában van a többi közt egy különösen felejthetetlen és 
felemelő történeti je lenet; ez pedig az, mikor a köröskörül álnokul 
megtámadott hazánk védelmére Kossuth Lajos 1848 szeptember vé
gén a honvédség toborzását az ő lángoló beszédével éppen e városban 
kezdette meg oly csudálatos eredménnyel, hogy felhívására valóban 
„mindnyájunknak el kellett menni“ . É város levegője tehát telítve 
van a nagy kezdeményezések, a hősi elszántságok ihletségével. 
Vajha magunkba szívhatnánk mostani közgyűlésünk alkalmából 
mi is valamit e dicsőséges és szentséges, tettrekésztő és akarnitudó 
hevületből, hogy innen elmenvén megtanítanánk a ránkbízott ifjú
ságot egyházunk és iskoláink áldozatos, adakozó ápolására és fenn
tartására !

E kívánsággal és reménységgel lelkemben, a legmelegebben 
üdvözlöm tisztelt tagtársaimat és XXVI. közgyűlésünket meg
nyitom.

Debrecen. vitéz Bessenyei Lajos.

Titkári jelentés.
Tisztelt Közgyűlés !
Egyesületünk adminisztratív szerve, központi igazgatóságunk 

a folyó évben is hűséges sáfára volt azon erkölcsi értékeknek, ame
lyek ápolását és gyarapítását egyesületünk céljának vallja s e cél 
megvalósítását mindenha odaadó szolgálattal, magyar református
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tanügyünk és nemzeti kultúránk féltő szeretetével több, mint negyed
századon át munkálja.

Igazgatóságunk ez őrálló tisztének betöltése ebben az évben 
fokozott éberséget és vigyázatot kívánt. Ha törekvéseinket mégsem 
kísérte az óhajtott siker, e körülmény oka jórészben az idők mos- 
tohasága, amely az emberi tervek megvalósítását ez ínséges esztendő
ben fölöttébb szűkre mérte.

Midőn központi igazgatóságunk egyévi munkásságáról számot 
adok, először is a magyar református középiskolának jogi helyzete 
szempontjából évek óta húzódó legfontosabb problémájáról, a refor
mátus középiskolai tantervről emlékezem meg. Református közép
iskoláink tradícióit szemmeltartó, a református szellemet érvényre 
juttató tanterv szükségességét 1926-tól minden évben megállapítja 
egyesületünk. Bizonyos előmunkálatokat végzett is a közelmúltban 
központi igazgatóságunk. E munkálatok azonban a reálgimnázium
nak legközelebb történt reformálásával abba maradtak, bizonyosra 
vettük ugyanis, hogy a gimnázium reformálása rövid időn belül 
következni fog, annál is inkább, mert a gimnázium inkább megérett 
volt reformálásra. Bizonyosra vettük, hogy be kell következni annak 
az időnek, mikor a magyar tanügyi politika egyesületünk évek óta 
hangoztatott álláspontjára helyezkedik és a mai merev középiskola- 
szervezetünket a nyugati államok példájára az élet gyakorlati szük
ségeihez inkább simuló, különféle szakaszokkal tagolt, furkációs 
középiskolák váltják fel, lévén a mai nevelés világszerte utilitáris 
tendenciájú, eredményeképpen annak a szörnyű gazdasági harcnak, 
amelyet a háború óta egyének, népek fennmaradásukért vívnak. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett felterjesztéseink
ben évről évre kifejtettük vázolt felfogásunkat és reá m utattunk 
arra, hogy a magyar viszonyok által nem indokolt két gimnáziumi 
típus helyett bifurkációval tagolt egységes gimnázium szervezését 
tartja egyesületünk célszerűnek. Az egységes gimnázium szervezése 
érdekében központi igazgatóságunk által kezdeményezett és egyházi 
főhatóságaink által közösen folytatott akciónk a folyó iskolai évre 
meg is hozta eredményét. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
az elmúlt évben hozzájárult ahhoz, hogy református gimnáziumaink 
négy felső osztályában a folyó iskola évtől kezdve a görög mellett a 
szabadválasztás jogosultságával modern nyelvi szakasz szervez- 
tessék. Debreceni és sárospataki gimnáziumaink a folyó iskola évben
V. osztályukban fel is állították a modern nyelvi szakaszt, mely a 
görög nyelv helyett angol nyelvet tanít.

A református tanterv előmunkálatait azonban ebben az évben 
sem folytattuk. A mai fölöttébb nehéz időket ily tanterv készítésére 
nem tartjuk  alkalmasnak, de meg a középiskola reformálását sem 
tartjuk a gimnázium legújabban történt reformálásával, a modern 
nyelvi szakasz felállításával befejezettnek.

Középiskolai oktatásunk színvonalának emelése, a református 
szellemű irodalmi nevelés elmélyítése volt a célunk, az Egyetemes
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Konventhez még az előző egyesületi évben intézett azon javas
latunkkal, amelyben a Beőthy-féle, több tekintetben elavult magyar 
irodalomtörténeti tankönyv helyett olyan református szellemű 
magyar irodalom-történeti tankönyv kiadását kértük, amely mind 
tudományos, mind didaktikai szempontból a legmagasabb igényeket 
is kielégíti, javasoltuk, hogy Egyetemes Konventünk bízza meg 
dr. Zsigmond Ferenc debreceni gimnáziumi rendes és egyetemi rend
kívüli tanárt, református középiskoláinkban használandó magyar 
irodalomtörténeti tankönyv írásával és e tankönyvet adja ki. Irodalmi 
oktatásunk, sőt egész középiskolai nevelésünkre nagyjelentőségű 
javaslatunkat az Egyetemes Konvent elfogadta, dr. Zsigmond 
Ferenc kartársunkat a magyar irodalomtörténeti tankönyv megírásá
val meg is bízta. Örömmel jelenthetjük, hogy az első kötet már el 
is készült, reméljük, hogy a következő iskolai évben az első kötetet 
református középiskoláink be is vezethetik.

Figyelemmel kísértük a többi, egyesületünkben képviselt közép
fokú iskolák tanulmányügyeit is. Tanítóképzőintézeti szakosztályunk 
javaslatára sürgette központi igazgatóságunk, a német nyelv csopor
tos tanításának bevezetését, illetőleg a Tanterv rendelkezésének 
végrehajtását, felterjesztettük továbbá a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz e szakosztály azon kívánságát is, hogy a magyar 
nyelv és irodalom óraszáma a IV. és V. évfolyamon emeltessék, a 
világtörténelmet az első-második évfolyamon kisebb terjedelemben, 
a nemzeti történelmet a III—IV. évfolyamon részletesebben dolgozza 
fel ez iskola-típusunk.

Egyesületünk legifjabb szakosztálya kívánságára arra kértük 
az Egyetemes Konventet, hogy a református polgári iskolák részére 
református szellemű tankönyvek kiadásáról gondoskodjék. Ugyan
csak e szakosztály kívánságára azon felterjesztéssel fordultunk a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, hogy az 1930—31. tanév 
kezdetétől felállított, a középiskolai főigazgatóságokkal teljesen azo
nos jog- és hatáskörrel szervezett polgári iskolai főigazgatóságok 
vezetőinek, a polgári iskolai főigazgatóknak kinevezése is azonos 
elvek szerint történjék, mint a középiskoláknál, vagyis a felekezeti pol
gári iskoláknál működő tanárok közül is neveztessék ki főigazgató.

Iskoláink benső építésének szolgálatában álló folyóiratunk a 
PTSz a folyó évben is elismerésre méltó buzgalommal teljesí
tette hivatását. Anyagi zavarral nem küzdött, zavartalan kiadását 
biztosította a két kerület, a Tiszáninnen és Tiszántúl református 
középfokú iskoláinak tanulói járuléka. ADunamelléki és Dunántúli 
egyházkerület azon kérésünket, hogy a másik két egyházkerület pél
dájára, folyóiratunk nagy egyházi jelentőségére való tekintettel az 
50 filléres tanulói járulék szedését középfokú iskoláinkban rendelje 
el, a folyó egyesületi évben sem teljesítette.

Szemlénk a folyó évben már székhelyünkön jelenik meg. Kiadá
sára szerződést kötöttünk a Méliusz-nyomdával, amely az eddigi, a 
mezőtúri nyomdának fizetett egységáron állítja elő folyóiratunkat.
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Folyóiratunk kiadásának Debrecenbe történt áthelyezése nemcsak 
a szerkesztés dolgát könnyíti, de a kiadást is olcsóbbá teszi. Központi 
igazgatóságunk, folyóiratunk szerkesztőbizottsága, a szerkesztők 
teljes igyekezetükkel azon voltak, hogy folyóiratunk a magyar refor
mátus tanárságnak erkölcsi és szellemi súlyának megfelelően méltó 
orgánuma legyen, számottevő tényezője a magyar tanügynek és a 
magyar pedagógiai irodalomnak. Folyóiratunk sorsával, jelen álla
potával kapcsolatban számolok be azon tárgyalásainkról, amelyek 
egy, a református tanáregyesület szerkesztésében és kiadásában meg
jelenő ifjúsági lap alapítását célozták. Az ,,Erő“ ifjúsági lap szer
kesztőinek és kiadóinak megbízottai egyik folyó évi igazgatósági 
gyűlésünkön megjelentek, ismertették az „Erő“ helyzetét úgy szel
lemi, mint anyagi vonatkozásban és felajánlották a lap szerkesztését 
pénzügyi kötelezettségei egyrészének átvételével egyesületünknek. 
E tárgyalások azonban félbeszakadtak, az Egyetemes Konvent 
ugyanis tervbevette egy új református szellemű ifjúsági lap kiadá
sait és e lap kiadását előkészítő-bizottság tárgyalásaira egyesüt 
létünkét is meghívta. E tárgyalásokon egyesületünket folyóiratunk 
felelős szerkesztője, dr. Soós Béla képviselte. A bizottság felszólítás
intézett igazgatóságunkhoz, hogy milyen feltételek mellett vállal
koznék egyesületünk vallásos szellemű középiskolai ifjúsági lap 
kiadására. Központi igazgatóságunk annak tudatában, hogy az ifjú
sági lap, az ifjúság lelkigondozásának igen hathatós eszköze lehet, az 
ifjúság lelkigondozása pedig elsőrenden nevelőinek, tanárainak joga 
és kötelessége, ezért szívesen vállalkozott volna e középiskolai ifjú
sági lap kiadására, még szívesebben annak szerkesztésére. Az Egye
temes Konvent említett bizottsága azonban csak a lap kiadására 
vonatkozólag szólított fel bennünket és a debreceni Méliusz, a buda
pesti Bethlen, a sárospataki és pápai nyomdával egyetemben ajánlat- 
tételre. Tekintettel az ügy nagyfontosságára, a Konvent felszólí
tására beadott ajánlatunkat részletesebben ismertetem.

1. Az ORTÉ csak úgy vállalkozik középiskolai ifjúsági lap ki
adására, ha a szerkesztést is maga láthatja el.

2. A kiadás megfelelő anyagi alap nélkül még normális viszo
nyok között sem képzelhető el, a mai közgazdasági viszonyok mel
le tt pedig egy ilyen alap biztosítása a tervbevett ifjúsági lap egyesü
letünk által történő kiadásának legfontosabb feltétele. Az ORTE 
éppen ezért, bár ismeri és tudja a neveltető szülők mai súlyos iskolai 
megterheltetését, csak ily alap biztosításával véli a maga részéről 
az ifjúsági lap szerkesztésének és kiadásának nehéz problémáját 
megoldhatónak.

Ma a TGyNA alap jávára minden tanévben, minden refor
mátus középiskola és tanító(nő)képzőintézet, minden egyes tanulója 
2.24 P, járulékot fizet, a Tiszántúli Református Egyházkerületben 
a „Protestáns Tanügyi Szemle“ javára évenkint és személyenkint 
még 0.50 P-t. E kerületből tehát 2.71 P évi járulék folyik be egy-egy 
növendék után az ORTE pénztárába. Ha ezt a járulékot 3 P-re
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emelné fel az Egyetemes Konvent, minden egyházkerületben és 
minden református középiskola, tanító(nő)képzőintézetre elkötelezőleg, 
akkor ez az emelés a Tiszántúl Egyházkerületben csak 26 fillérrel, a 
többi egyházkerületben pedig 76 fillérrel növelné a mellékdíjak 
összegét. Ezt a 3 P-t a következőképpen osztanék fel : TGyNA-ra 
2.24 P, POTSz-re 0.40 P-t, Ifjúsági lapra 0.36 P, mivel pedig 
körülbelül 9000 középiskolai és tanító(nő)képzőintézeti növendékünk 
van, e számból a három pengő fizetése alól a tandíjmentes tanulók 
felmentetnének, mivel teljes tandíjmentes a 9000-ből 1000-nél több 
nincs, ezért 8000 fizető növendéket véve alapul 0.36 P-vel, az ifjúsági 
lap szerkesztésére és kiadására e járulékból 2280 P folynék be. 
Ez összeg szolgálna az ifjúsági lap kiadásának fedezésére, továbbá 
az előfizetési díjak bevétele, amely 2000 előfizető és évi 2 P elő
fizetési díj mellett 4000 P évi bevételt jelentene. Ez évi bevétel 
6880 pengő —- biztosítaná a lap zavartalan kiadását, adminisztrá
lását, a szerkesztő és munkatársak megfelelő díjazását. Az ifjúsági 
lapot a református középiskolák, tanító(nő)képzőintézetek ifjúságá
nak 10%-a, cca 900 tanuló díjmentesen kapná. E kedvezményben 
részesülnének azon polgári fiú- és leányiskoláink is, amelyek a 0.36 
pengő járulék szedését önként vállalnák.

Ez ajánlatunkkal kettős célt tartottunk szem e lő t t : ifjúságunk
nak olcsó és jól szerkesztett lapot óhajtottunk kezébe adni, más
részről pedig az 50 fillér ifjúsági járuléknak mind a négy egyház- 
kerületre történő elrendelésével folyóiratunk, a PTSz sorsát, 
kiépülését óhajtottuk a belátható jövőre biztosítani. Az Egyetemes 
Konvent tanügyi bizottsága ajánlatunkat, az ifjúságnak a mai nehéz 
gazdasági helyzetben a legcsekélyebb összeggel való újabb megterhe
lését nem tartván megengedhetőnek, nem fogadta el. A kérdés 
végleges elintézést még nem nyert.

Igazgatóságunk e szorosabb értelemben vett tanulmányi, a 
tanítás és nevelés színvonalának emelését célzó intézkedése mellett 
különösen szívén viselte a magyar tanári rend és a magyar református 
iskola súlyos anyagi helyzetét, sérelmeit, munkája nagyjelentőségé- 
hez mérten nem megfelelő erkölcsi és anyagi elismerését, lévén a 
sérelmek orvoslása legalább is egyenlő jelentőségű a tantervek 
fogyatékosságainak megszüntetésével, sőt a legnagyobb körültekin
téssel és hozzáértéssel alkotott iskolareformmal.

Felterjesztést intéztünk az Egyetemes Konventhez, kértük, 
hasson oda, hogy középiskoláink igazgatói választásának megerősí
tésénél a megválasztott igazgatónak fizetést kiegészítő államsegélye 
szempontjából a nem állami középiskolák igazgatói státusában tör
ténő beosztásánál a méltányosság elvei érvényesüljenek : bármily 
hosszú tanári szolgálati idővel bíró tanárnak igazgatóvá történt meg
választása javadalmazás tekintetében ne jelentsen hátratételt, sőt 
büntetést, hanem javadalomban is előhaladást.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyik múlt év aug. 
havában kiadott rendelete megengedhetetlennek nyilvánítja, hogy
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a református tanárok ugyanazon címeket (nagyságos, méltóságos) 
használják, mint az azonos fizetési osztályban lévő állami tanárok, 
e címeknek használatától tehát a református tanárokat eltiltja. 
A címkérdés a puritán szellemű református tanárság előtt közönbös 
ugyan, az állami és nem állami tanár közötti különbségtétel, a ren
deletben megnyilatkozó tendencia azonban mélyen bántó és meg
alázó. Az Egyetemes Konventnek javasoltuk, hogy arra a nagy
mértékben komikus címkórságra való tekintettel, melyhez a nyugati 
államokban még csak hasonlót sem találunk s amely a mai demok
ratikus korba sehogy sem illik bele, tegyen előterjesztést a magyar 
kormányhoz a különböző címek eltörlése érdekében. Csak ha ennek 
a lépésnek nem lenne sikere, akkor szorgalmazza a sérelmes és idő
szerűtlen kultuszminiszteri rendelet visszavonását. Az egyetemes tan
ügyi bizottság folyó évi gyűlésén napirendre tért kérésünk felett, a 
mai nehéz időket nem tartván alkalmasnak ily akció megindítására. 
Minthogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendelkezése is 
igen alkalmatlan időben, a múlt évi első nagy gazdasági megrázkód
tatás, a bankzárlattal kapcsolatos pénzügyi pánik idején történt, 
központi igazgatóságunk a megszégyenítő megkülönböztetés meg
szüntetését, a sérelmes rendelet visszavonását, a vallás- és közokta
tásügyi minisztériumtól szorgalmazza.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesülettel együtt tiltakoz
tunk a tanári szolgálati időnek 35 évről 40-re való emelésének, vala
mint a heti óraszám felemelésének szándéka ellen ; igazoltuk, hogy 
az emelés a nevelés és tanítás szempontjából káros, a magyar tanár
ságra nézve pedig sérelmes lenne.

A református tanárság, különösen családos, gyermekeiket a 
lakóhelyüktől távol iskoláztató kartársaink terhét könnyítik a taná
rok gyermekeinek nevelési alapjából létesített tanulmányi ösztön
díjak és segélyek. Ez alapunk évi jövedelmének 25%-át, 7200 P-t, 
osztottunk ki ösztöndíj, 20%-át, 5600 P-t pedig segély címén az Alap 
kezelésének a Konvent által jóváhagyott szabályzata szerint. Teljes 
ösztöndíjat, 600 P-t, a pályázók nagyszáma miatt, csak a nagyon 
érdemeseknek és reászorultaknak, árva- és félárva tanárgyermekek
nek javasolhattunk. A folyó iskolai évben 21 derék diák, összesen 
7200 P ösztöndíjban, 65 tanuló 5600 P tanulmányi segélyben része
sült. Az ösztöndíjak és segélyek összege 12,800 pengő.

Az Egyetemes Konvent a nehéz pénzügyi helyzetre, különösen 
pedig a földbirtok mai alacsony forgalmi értékére való tekintettel 
még az elmúlt egyesületi évben teljesítette azon kérésünket, hogy a 
TGyNA. egész tőkéjét ingatlan, illetőleg földbirtok vásárlására 
fordíthassuk. A birtokvétel a folyó évben meg is történt, megvásárol
tuk Nánássy Mihály újfehértói lakosnak Újfehértó határában fekvő 
06 magyar hold területű földbirtokát, magyar holdanként 600 P 
vételáron. A vétel a legnagyobb körültekintéssel, a debreceni gazda
sági akadémia egyik tanárának és az Egyetemes Konvent gazdasági 
szakértőjének meghallgatásával, ezek szakvéleménye alapján tör-
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tént. A 61,658.30 P összegért vásárolt és az Országos Református 
Tanáregyesület nevére írt ingatlant 6 évre a régi tulajdonosnak, 
Nánássy Mihálynak adtuk bérbe.

Egy balatoni üdülőház létesítésének terve is éveken át foglalkoz
ta tta  egyesületünket és igazgatóságunkat. E célra az elmúlt egyesü
leti évben, mintegy 35,000 pengő állott rendelkezésünkre. Ez összeget 
felajánlottuk az Országos Középiskolai Tanáregyesület balaton
füredi üdülőházába történő betársulás céljából, hangsúlyozván, hogy 
a felajánlott összeg ellenében telekkönyvileg is társtulajdonosok 
óhajtunk lenni és az üdülőházba való felvételnél e társtulajdonosi 
jogainkat a felajánlott összeg és az üdülőház vételére, tatarozására 
és felszerelésére fordított tőke arányához képest kívánjuk gyako
rolni. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület ez ajánlatunkat nem 
fogadta el, ellenben olyan megoldást ajánlott,, amelynek 35,000 P 
tőkénk ellenében bérleti viszony jellege lett volna. Igazgatóságunk 
a társulás e módját nem tekintette kielégítőnek és ajánlatát vissza
vonta. A folyó egyesületi év elején újból felvettük a tárgyalás fona
lát az OKTE-tel, de minthogy a megbeszélések nem biztattak ered
ménnyel, egy saját balatoni villa, illetőleg üdülőház létesítését tűz
tük ki célul. Találtunk is egy megfelelő, cca 50—60 üdülő befogadá
sára alkalmas, 3000 □-öles parkban fekvő villa-komplexumot 
Balatonbogláron, amelyet egyesületünk vezető tisztviselőin kívül 
szakértő is, a debreceni református egyházmegye építési szakértője 
is megszemlélt és megbecsült. E villás telket üdülőház céljaira fel
szerelésével, tehát bútoraival, ágy- és fehérneműivel 1931. évi dec. hó 
30-án meg is vettük 56,000 pengőért, amelyből 35,000 pengőt ki
fizettünk, a fennmaradó összeg kifizetését pedig 1933 június hó l-éig 
vállaltuk. Folyó évi január hó 23-án az átvétel meg is történt, jan. hó 
25-én pedig az üdülőtelep tulajdonjoga egyesületünk nevére be is 
kebeleztetett. A rendkívül túlterhelt ingatlannak jogi szempontból 
fölöttébb kényes és nehéz megvételét dr. Benedek Zsolt konventi 
főtanácsos igen hathatós és eredményes segítségével bonyolítottuk 
le. Illesse érte e helyen is hálás köszönetünk.

Az üdülőtelep ügyeinek intézésére egy szűkebb körű bizottságot 
szerveztünk, amely annak anyagi ügyeit intézi s egyszersmind a be
utalást is végzi. É bizottság tagjai egyesületünk elnöke, főjegyzője 
és pénztárnoka. Az üdülőtelep adminisztrálásával, a gondnoki teen
dők ellátásával egy évre dr. Kun Sándor központi jegyzőt bízta meg 
igazgatóságunk. Üdülőtelepünk villáit rendbehozattuk, felszerelését 
kiegészítettük.

íme, a református tanárság régi vágya a mai igen nehéz időben 
megvalósult. Üdülőházunkba szeretettel hívjuk és várjuk egyesü
letünk tagjait, sőt ugyanazon feltételek mellett az Országos Evan
gélikus Tanáregyesület és az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
tagjait is.

A TGvNA. tőkéjét ingatlanban, ma legbiztosabbnak tekint
hető módon helyeztük el, megtakarított tőkénket a gazdasági élet
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mai forgandóságának veszedelmeitől mentettük meg. Az alap évi, 
a tanulóktól szedett járulékaiból befolyó jövedelem elegendő lesz az 
üdülőház vételéből előállott tartozásunk kiegyenlítésére, de elegendő 
lesz az érdemes tanárgyermekeknek az eddigi módon történt támo
gatására is. Ez utóbbi megállapításból azonban következik, hogy a 
TGyNA. járulékaira egyesületünknek igen nagy szüksége van. 
Azoknak pontos, már az iskolai év elején történő befizetése az ösztön
díjak és segélyek idejében történő folyósításának is feltétele. Egye
sületünknek nagy anyagi kára származnék abból, ha egyes fenntartó
testületek a Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapja javára beszedett 
díjakat a jövő iskolai évben is visszatartanák, mint azt a folyó évben 
több fenntartó testület megtette, amely törvénytelen eljárás ellen 
az Egyetemes Konventhez intézett felterjesztésünkben tiltakoz
tunk is.

Múlt évi közgyűlésünk rendelkezéséhez híven központi igazgató
ságunk a vonatkozó újabb belügyminiszteri rendelet szemmel- 
tartásával átdolgozta alapszabályainkat, különösen súlyt helyezvén 
arra, hogy a tisztviselőválasztásnál követendő eljárás megegyezzék 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület alapszabályaiban meg
állapított tisztviselői választási eljárással.

Központi igazgatóságunk, illetőleg elnökségünk képviselte egye
sületünket mindazon helyeken és alkalmakon, amelyeken e kép
viseletre belső elkötelezettségek indították.

Központi igazgatóságunk résztvett az 1931. évi augusztus hó 
végén dr. Baltazár Dezső tiszántúli református püspök, püspöki 
szolgálatának húszéves évfordulóján a Tiszántúli Református Egyház- 
kerület és az Országos Refromátus Lelkészegyesület által rendezett 
ünnepélyeken, ahol is a hála, a köszönet, az elismerés zászlóját szív
ből hajtottuk meg a Tiszántúl nagy püspöke, református tanári 
rendünknek és egyesületünknek jóakarója és mindenha megértő 
támogatója előtt.

Elnökségünk résztvett pápai és sárospataki kollégiumaink fenn
állásuk 400 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségein. 
Örültünk az örvendezőkkel, tolmácsolván a magyar református tanár
ság büszke örömét, együttérzését e küzdelmes múltú, évszázadokon 
át egyházunkra, nemzetünkre áldást fakasztó kollégiumaink fenn
tartótestületének és tanári karának.

Fenntartottuk az érintkezést és ápoltuk a jóviszonyt a testvér
egyesületekkel. Ez érintkezés nem merült ki a testvéregyesületek 
közgyűlésein való képviseltetésekkel, szorosabb kapcsolatot létesít 
közöttünk azon eljárás is, hogy a tanárság anyagi sérelmeinek orvos
lása érdekében, minden lépést egymás tudtával, sőt karöltve teszünk 
meg.

Egyesületünk a folyó évben veszített halálozás és kilépés folytán 
19 tagot. Egyesületünknek van jelenleg 9 tiszteletbeli, 24 alapító, 
10 pártoló, 495 rendes tagja, összesen : 538. Elhunytak : Mohos 
Gyula igen érdemes kartársunk, Révész Kálmán, dr. a Tiszáninneni
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Egyházkerület nagyérdemű püspöke, egyesületünk tiszteletbeli tagja, 
a jeles egyháztörténelmi író, a református „tudós lelkipásztor“- 
típusnak e kimagasló képviselője ; Lencz Géza dr. a Tisza István- 
Tudomány egy etem tudós, az egyetemes protestáns építőcélú mozgal
makból külföldön is jól ismert tanára ; Szelényi Ödön nyugalmazott 
ev. teológiai tanár, az Országos Evangélikus Tanáregyesület t i t 
kára, a debreceni Tudományegyetem magántanára, a Protestáns 
Tanügyi Szemle először társszerkesztője, később felelős szerkesztője.

Elhunyt tagtársaink emlékét kegyelettel őrizzük.
Tisztelt Közgyűlés ! Számot adtam nagy körvonalakban egye

sületünk, illetőleg igazgatóságunk egy évi munkásságáról. Jelentése
met azzal az óhajjal zárom, bár csak egyéni és nemzeti életünket 
annyira próbára tevő idők e reménységet fosztó esztendővel véget- 
érnének, egyesületünkre, iskoláinkra, anyaszentegyházunkra és nem
zetünkre jobb napok virradnának.

Debrecen. Papp Ferenc,
az ORTE főjegyzője.

Beszámoló ceglédi közgyűlésünkről.

Tanáregyesületünk ezévi közgyűlésére bizonyos aggodalommal 
készültünk; a nehéz anyagi helyzet, az általános csüggedés, ami a 
tanárság lelkét megiili, kevés résztvevőt és komor hangulatot ígért. 
Elnökségünk azonban igen szerencsésen választotta meg a gyűlés 
helyét és idejét, úgy hogy aránylag csekély időbeli és pénzbeli áldo
zattal járt a részvétel. így aztán a református tanárság teljes egészé
ben képviselve v o lt ; az intézetek közt ugyan egyenlőtlenül oszlott 
meg a résztvevők száma, de mégis százan felül gyülekeztünk össze 
május hó 17-én Cegléd városában.

A helyi előkészítés munkáját tiszteletbeli elnökünk, S. Szabó 
József végezte fáradhatatlan buzgalommal s Cegléd városa meg
tisztelő szívességgel fogadta a gyűlés résztvevőit. Az állomáson dr. 
Sárkány Cxyula polgármester köszöntötte az érkező elnökséget, utalva 
arra, hogy bár Ceglédnek református középiskolája nincsen, meg
tiszteltetésnek érzik a református tanárság látogatását.

Elnökünk rövid válaszában nagyra értékelte azt a megbecsülést, 
ami a tanárságot a város részéről érte.

A választmányi ülés, ami nyomon követte az elnökség érkezését, 
Bessenyei Lajos elnöklete alatt a közgyűlésen tárgyalásra kerülő 
ügyeket beszélte meg és készítette elő.

A közgyűlés ünnepélyes megnyitása a hatalmas arányú refor
mátus templomban történt; Czeglédy Sándor ceglédi lelkész felemelő 
imádsága egyszerre megteremtette azt a hangulatot, ami azután 
végigvonult az egész tanácskozáson. Vitéz dr. Bessenyei Lajos elnök



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 185

megnyitóját a maga egészében közöljük. Szavai a jelenlevőkre mély 
hatást tettek ; legégetőbb problémánkra világítottak rá. Hiszen a 
magánbeszélgetésekben kialakuló kép is neki adott igazat : a refor
mátus tanárságot legjobban a magárahagyatottság kínos tudata sor
vasztja. Tisztviselőtársadalmunk általában ezzel a kisértéssel küzd : 
mivel a nemzet testében sokszor improduktív, az állam erőit felesle
gesen elszívó osztálynak bizonyítgatják, kivész belőle a megbecsült 
munkás önbizalma és fokozott buzgalma egyaránt. S a református 
tanárság a maga különösen eszményi hivatásának nem is fog addig 
megfelelni, megfelelő sikerrel, míg szervesen bele nem illeszkedik 
újra a református egyházi életbe s a református társadalom nem fog 
úgy tekinteni rá, mint legnagyobb értékeinek minden bírálatot ki- 
álíani köteles, de egyben minden tiszteletet megérdemlő őrizőjére. 
Az elnöki megnyitó csakugyan nem a tanárság egy részproblémáját, 
hanem a független református világnézet kialakulásának az egyetlen 
lehetőségét, a magyar reformátusság létkérdését tárta elénk. Elismerés 
illesse elnökünket, hogy a könnyebb, siránkozó kéregetésen és tépe- 
lődésen alapuló megoldások helyett teljes önérzetességgel m utatott 
rá a tanári testület munkájának fontosságára és olcsó népszerűség- 
hajhászás elégedetlenséget szító szavai helyett a tényleges lehetősé
gek felé ú ta t mutató gondolatot adott a közgyűlés elé.

Az itt megütött hang — komoly, méltóságos — megmaradt az 
egész közgyűlés jellemzőjének. Az elnök üdvözlő szavaira a külön
böző testületek képviselői köszöntötték súlyos, komoly szavakkal 
a közgyűlést.

Dr. Imre Sándor nyug. államtitkár, a szegedi egyetem ny. r. 
tanára s a dunamelléki egyházkerület középiskolájának felügyelője 
dr. Ravasz László és egyházkerülete nevében szólott. Filozofikus 
mélységű szavai két gondolatot vetettek fel. A nagy válság, amiben 
intézményeink sínylődnek, s a miben ma a magyar lélek — a tanár
ságé is — van, feltétlenül elhatározó fordulatot fog felidézni. A for
dulat történhetik balra is, mint nagy történelmi tragédiák idején 
előfordul, de helyes irányítás mellett jobbra kell válnia világszemlé
letünknek. Ennek a módja pedig az, ha a tanárság erőslelkű marad 
és az a kötelezettség, hogy nála gyengébbek is vannak, állandó mun
kára serkenti. Bízzunk ebben a munkában ! Míg osztogatjuk lelkünk 
kincseit, magunk erősödünk legjobban. Hálásan fogadtuk Imre Sán
dor megjelenését és a gyűlés egész lefolyása alatt megnyilvánuló meg
értő szeretetét közös ügyeink iránt. Úgy érezzük, hogy az ő illusztris 
személyében a dunamelléki egyházkerület csakugyan a testvéri közös
ség teljes melegével jelent meg közgyűlésünkön.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Minisztérium nevé
ben dr. Acsay István tankerületi kir. főigazgató köszöntötte a köz
gyűlést. Az a tény, hogy a Miniszter úr képviseletében ilyen ki
emelkedő tanügyi férfiú vett részt közgyűlésünkön, örömünkre 
szolgált, s úgy hisszük, csak mélyíti az állami hatóságokkal való jó 
viszonyt. Majd dr. Dobos Sándor, a ceglédi egyházközség főgondnoka,
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tolmácsolta 18,000 református testvérünk érdeknélküli, megbecsü
lésen és szereteten alapuló együttérzését. Cegléd reformátussága kelló
képpen értékeli azt a tényt — úgymond —, hogy a református tanár
ság avantgárdája megjelent a városban, ahol 400 éves kultúrmunka 
tanúskodik az élő hit erejéről. Dr. Sárkány Gyula polgármester ko
moly, felelősségtudattól áthatott szavai a magyar városoknak kultúr- 
feladataira m utattak rá. A kultúra hordozói az állam és az egyházak, 
de otthonadói a városok; s ha Magyarország 55 városát kiemelnők, 
az területileg keveset, a kultúrában azonban szinte mindent jelen
tene. Rámutat arra, hogy Cegléden gimnázium csak 30 éve van ugyan, 
azonban polgári iskolái népesek és a legelső magyar polgári iskolával, 
a budaival egyidősek. A kultúrában a magyar mivoltot és az örök- 
értékűséget nézi, felül kicsinyes elválasztó törekvéseken, amik 
Pannonhalma vagy Debrecen jelszóval a nemzeti egységet meg
bontani nem átallanák.

Költői lendületű volt dr. Maday Gyulának, az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület elnökének felszólalása. Mint az OKTE elnöke, 
és mint képviselő, egyaránt rendkívül felelősséggel járó és önfeláldozó 
munkát végez a tanárság sorsának javítása körül, ezért jól esett 
hallanunk tőle a testvéri szolidaritás, a tanári sorsközösség hang- 
súlyozását. Részvéttel fordul a református tanárság felé, melynek 
sorsa a fenntartók megingott anyagi helyzete m iatt különösen nehéz, 
ám reméli, hogy mikor lét és nemlét kérdéséről van szó, a magyar 
nemzet nem hagyja elveszni az iskolákat, amik nem mesterségesen 
nevelt üvegházi palánták, hanem a népakarat alkotásai. Nem képzel 
olyan fináncpollikát, amelyik áldozatul merné vetni a kultúra bár
melyik tűzhelyét. A tanárság minden ellene irányuló merénylet ellen 
tiltakozik és bízik a jobb jövőben. A tanári szolidaritás növekedése, 
a kultúröntudat elmélyülése el fogja hessegetni a tanárság feje felől a 
hollókat.

Az Orsz. Ág. Evang. Tanáregyesület nevében dr. Szigethy Gyula, 
az egyesület elnöke, a Katolikus Tanáregyesület képviseletében dr. 
Rorák Imre reálgimn. igazgató szólalt fel. I)r. Rorák a református 
iskoláknak a magyar kultúra évszázados harcaiban kiválóan fontos 
szerepéről elismeréssel emlékezve meg, a különböző tanáregyesületek 
együttműködését kívánatosnak mondotta. Az együttműködésre 
vonatkoztak Ormós Lajos elemi iskolai igazgatónak, az Orsz. Ref. 
Tanítóegyesület elnökének a szavai is. Rár az elemi iskola önmagában 
is egység, növendékeinek legnagyobb részére nézve befejezett művelt
ség adója, azért érzi az egész magyar művelődés összefüggését. Terü
leteink elvesztése, a jelen erkölcsi fertője, valamennyi református 
iskolát egyforma veszedelemmel fenyegetnek : pedig minden egyes 
iskola feladása 400 éves múltúnk megtagadása. A mai református tár
sadalomnak nagyon meg kell változnia, ha el akarja hárítani magáról 
azt a vádat, hogy vagy tehetetlen, vagy tétlen. A múlt azonban ad 
erőt jobb jövőben való bizalomra.

Á ceglédi állami Kossuth-reálgimnázium képviseletében Szőnyi
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Sándor igazgató jelent meg és a hivatalos kereten kívülálló jóbarát 
szemével a felekezeti iskoláknak egy nagy értékét s egy nagy felelős
ségét ismerte fel. Az állami középiskolák sorsa el nem választható a 
felekezetiekétől: elvesznek az államiak is, ha megszűnik a többieket 
fenntartó hit. Az állami tanárság nagy bizakodással néz a felekezeti 
tanárság gyűléseire, mert a határozott világnézet kialakításának 
munkáját igazában a felekezeti iskolák végzik. A magyar kultúra 
új erőre ébredése ezekben a történeti múltú, erősgyökerű és aránylag 
független intézményekben történhetik meg és kell megtörténnie : 
mikor autonómiájukért küzdenek, egyúttal minden más magyar 
iskola számára formálnak ki elveket.

A ceglédi állami polgári iskolák nevében Nagy László igazgató 
emelt szót, majd záróakkordul S. Szabó József meghatott szavakban 
köszönte meg Bessenyei Lajos meleg szeretettől áthatott üdvözlő 
szavait.

Az üdvözlések után Péter Zoltán, a debreceni református gim
názium tanára tarto tta  meg ,,A magyar tanárság jövőjéről“ szóló 
előadását. Gondosan összeállított történeti visszapillantás után meg
állapította, hogy a tanárság társadalmi helyzete ma a múlttal szemben 
határozott stilyedést mutat. A tanárság nem tartja  időszerűnek, hogy 
a maga külön sérelmeivel előálljon, pedig sok és súlyos mellőztetésben 
részesülünk. Azonban az tény, hogy ha hallgat is a tanárság, fokozatos 
elkedvetlenedés vett rajta erőt. A harctól semmit sem remél, és 
— ami a kiművelt egyéniséggel velejáró kisértés — lassankint az 
egyesülés erejében vetett hitét is elvesztette. Ezért még legfontosabb 
létkérdéseiben sem tud egységesen állást foglalni, szétfeszítő erők, 
kényszerítő hatások bénítják ellenálló erejét. Sokan szeretik hangoz
tatni azt, hogy a tanárság ideális hivatásával nem fér össze a külső 
előnyökért vívott harc. Pedig az ellenmondás éppen ez : eszméket, 
magas szellemiséget hirdet a kenyérgond és megalázások állandó 
nyomása alatt. Kötelességünk a jobb tanári jövőért küzdeni éppen a 
gondjainkra bízott fiatalság érdekében. Mert a mai tanári sors a mű
velődés lehetőségeitől elzártság, a teljes kiégés : már pedig a kiégett 
lélek nem tudja felgyújtani az ifjúságot ! Ezt a tényt nem akarja 
tudomásul venni az államhatalom, amikor a tanárság vállára egy
szerűen elviselhetetlen terheket akar halmozni. A jobb jövő felé 
vezető út a tanári szolidaritásnak teljesebb mértékben kiépítése. 
Erre nézve előadó az egyesületek vezetőségétől vár konkrét lépéseket, 
a maga részéről pedig a következő határozati javaslatot teszi : 
Szólíttassék fel minden magyar tanáregyesület, hogy közgyűlésüket 
legalább minden harmadik évben azonos időben, azonos helyen ta rt
sák, megteremtvén ezáltal a lehetőséget a tanárság legszélesebb réte
geinek a közös célok érdekében egyesítésére. A határozati javaslatot 
a közgyűlés egyhangúan elfogadta. Dr. Maday Gyula hozzászólásá
ban utalt az OKTE vezetőségének a kormányzati közegekkel történt 
tárgyalásaira, amik nélkül a tanárság sorsa tán még a jelenleginél 
is rosszabb lenne. Mi azt a munkát valóban nagyrabecsíiljük, mind



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

azonáltal a jelenlevő tagok egy részénél kellemetlen hangulatot 
keltett dr. Maday Gyulának az a gesztusa, amivel a sorsunkon vál
toztatni akarást egyszerűen fiatalos hevességnek tüntette  fel. Ez a 
beérkezett, vagy már végleg kiábrándult kevesek hangja a fáradt, 
szomorú és ezért talán kelleténél csakugyan türelmetlenebb vára
kozókkal szemben. De amikor ténylegesen éhező és ténylegesen min
den lehetőségtől elzárt fiatalok egész serege, meg letört és illúzióitól 
végleg megfosztott idős tanárgeneráció egyformán bizonytalanságban 
vergődik napokon, éveken át, a panasz talán mégsem jogosulatlan. 
Éppen jelen közgyűlésünk a legmeggyőzőbb bizonyság arra, hogy 
egyesületünk vezetősége is, tagjai is távol állanak minden rendbontó 
törekvéstől, a hazafias tűrés végső határáig elmegy a református 
tanárság, de ki kell jelentenünk, hogy a jelenlegi viszonyok mellett 
a 40 éves szolgálati idő és 22 heti óra árnyékában csak a legnagyobb 
aggodalommal tudunk a jövő elé nézni.

A közgyűlést közebéd szakította m eg; a ceglédi református 
Nőegylet tagjai Zsengellér Gyuláné elnökük vezetésével odaadó 
buzgalommal fáradoztak a rendezés munkájával. A közebéden nagy 
számban vettek részt a ceglédi intelligencia vezetőemberei is, ami 
Tanáregyesületünknek jóleső hangulatot teremtett. Bessenyei Lajos 
pohárköszöntője a főméltóságú Kormányzó Urunkra a szokott pohár
köszöntők hangján sokkal felülemelkedően fejezte ki a magyar refor
mátus tanárságnak Ő főméltósága iránt érzett megbecsülő, mély 
tiszteletét és szeretetét. Több pohárköszöntő hangzott el ezután, 
(különösen Czeglédy Sándor szavai tettek mély hatást a jelenlevőkre), 
majd folytatódott a közgyűlés.

Először dr. Papp Ferenc terjesztette elő gondos és komoly értékű 
titkári jelentését, amit egész terjedelmében közlünk, majd Jakucs 
István nyújtott képet egyesületünk anyagi helyzetéről. Miután köz
gyűlésünk neki a felmentést a szokott fenntartással megadta, követ
kezett tárgysorozatunk egyik főpontja, az ORTE alapszabályainak 
módosítása. Szükségessé tette ezt a múlt közgyűlésen felmerült 
óhajtás, hogy a tisztviselőválasztásnak az eddigi alapszabályokban 
foglalt módja változzék meg. Mivel egy pontot változtatni nem volt 
lehetséges, az igazgatóság dr. Kun Sándort bízta meg teljes alap
szabálymódosítási tervezet kidolgozásával. A 77,000—1922. és 
9900—1923. B. M. sz. rendeletek alapján és az OKTE 1930-ban 
alkotott új alapszabályaihoz alkalmazkodóan elkészített tervezet két 
lényeges változást hoz be egyesületünk szervezetébe. A választás 
ezután a jogosult tagoknak postán beküldendő szavazataival történik ; 
egy tag magában nem, öt tag azonban együtt már titkosan szavazhat. 
A másik lényeges módosítás a választmány összeállítására vonat
kozik : minden testület 15 tagon túl egy új képviselőt is választ, 
ugyancsak választmányi tagot jelölnek a nyugdíjas, vagy nem refor
mátus iskolák kötelékébe tartozó tagok is. A módosításokat a köz
gyűlés egyhangúan elfogadta.

Nagy Miklós szeghalmi gimnáziumi igazgató indítványt nyújtott
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be olcsó középiskolai tankönyvek kiadására vonatkozóan ; indít
ványát a közgyűlés elvben elfogadta és a részletek kidolgozásával az 
elnökséget bizta meg.

Bessenyei Lajos megköszönte a vendéglátó ceglédi református 
egyházközségnek a gyűlés céljára átengedett (szinte irigylésreméltóan 
pompás !) gyülekezeti termet s a közgyűlést berekesztette. A jelen
levők a testvériesség ápolásának emez alkalmát felhasználták és sok 
égető tanári kérdés került barátságos megbeszélésre. Közgyűlésünk 
számot adott az elnökség komoly, céltudatos és önzetlen munkássá-1- 
gáról, közelebb hozta egymáshoz a megjelent tag o k a t: ezzel célját 
teljes mértékben elérte.

Debrecen. Sous Béla.

Protestáns tudományosság 
és a Theologiai Szemle válsága.

A háborút követő könnyen költekező idők sajátságos hatást 
gyakoroltak a magyar irodalomra. Hirtelen megteltek berkeink soha 
nem hallott nevű s azóta régen letűnt helyiérdekű csalogányokkal, 
akik okvetlenül el kívánták dallani a maguk érzelmeit. A nyomda- 
festék utáni vágy divatos betegség lett és a földből nőttek ki egyre- 
másra új „sajtóorgánumok“ , amik szóhoz akarták juttatni a régi, 
nagynevű lapokban elhelyezkedni nem tudókat. Ilyen jelenség más
kor is észlelhető az irodalomban, mikor fiatal, becsvágyó és tetterős 
írók ideiglenes folyóiratot alapítanak, majd lassankint irányító sze
rephez jutva, mégis a régi keretek közt maradnak. Azonban ezek a 
háború utáni új lapok nem ifjú tehetségeket vetettek fel, hanem nagy
részük az irodalom reménytelen szerelmeseit kárpótolta hiábavaló, 
hosszú várakozásukért.

Sajnos, ez a divat megduzzasztotta egyházi időszaki lapjaink 
számát is. Némelyik új alapításnak bizony nem állott a háta mögött 
egyéb, mint az a szerény kívánság, hogy szerkesztője kedvezményes 
vasúti jegyhez jusson általa, a másiknak pedig a szorgalmas ollózáson 
kívül csak rengeteg dagályú, vagy hízelgéssel érdemet szerezni akaró 
cikkecskék közlése a főfeladata. Reklám vagy önreklám. Ezért 
azután a régi alapítási egyházi lapok alól éppen úgy kicsúszott a 
talaj, mint a szépirodalomban a Vasárnapi Újság alól : közönségünk 
áldozatkészségét és érdeklődését egyidőre a személyes érdekeltség 
révén magukhoz láncolták az új lapok s ezzel elvonták őket az egye
temes érdekű református sajtótermékektől, később azonban a ki
ábrándulás után teljes közöny állapotába ju tta tták  az előfizetőket.

A helyiérdekű lapok egyáltalában nem tudják feledtetni velünk, 
hogy a Protestáns Szemle, a mi legkomolyabb értékű folyóiratunk,

2 *
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kénytelen volt a közönség ízléséhez alkalmazkodva valami rendkívül 
veszedelmes új iránnyal próbálkozni. Lemondott a tudományos cikkek 
közléséről, mert nem tételezhetett fel elég érdeklődést irántuk ; a 
java szépirodalom pedig válságban van az egész magyar területen, 
mennyivel nehezebb tehát magas színvonalú irodalmi lapot fenn
tartani csupán prot. szépírókból 1 Nem mintha prot. íróink nem vol
nának, hanem éppen a legértékesebbek, éppen legjobb termékeikkel 
olyan sokfelé találnak elhelyezési lehetőséget, hogy a mi lapunknak 
bizony gyakran csak gyaluforgácsok jutnak. És ami még nagyobb 
veszedelem : ha a szépirodalmi lap szigorúan következetes vallásos 
szellemet ápol, egy egész tábornyi olvasót veszít el komolyságával. 
Nemes, tiszta magyar szépirodalmat egy egész ellenséges világ elle
nében kell képviselnie vagy éppen megteremtenie s ebben a harcban 
csak nagyon kevesek támogatására számíthat. A „leépített“ közép- 
osztály az előfizetők táborából veszedelmesen, egyre veszedelmesebben 
hiányzik. De a Protestáns Szemle, változott iránnyal bár, legalább él. 
Ellenben végérvényesen elvérzett egyetlen kifejezetten theológiai 
kérdésekkel foglalkozó tudományos folyóiratunk, a Theológiai Szak
lap. A nagyérdemű lap megszűnése a Protestáns Szemle irányváltoz
tatásával együtt egyszerre nyilvánvalóvá tette a magyar protestáns 
tudományosság válságát: nem volt hol közölni theológiai jellegű 
cikkeket. A Debreceni Lelkészi Tár tudományos rovata ezt a hiányt 
nem bírta pótolni. Ahol pedig a lehetőség huzamos ideig hiányzik, 
elvesznek, elsorvadnak a munkálkodni kész kezek is. Egészen meg
ható módon próbálkozott idősebb és ifjabb tudós generáció minden
féle eldugott, szinte hozzáférhetetlen lapok hasábjain, teljesen meg
rövidített, lehetőleg népszerűsített formában közölni legalább valamit 
tudományos munkásságának sokszor igen fontos eredményeiből. A sok 
lap nem pótolhatott egyet. A helyiérdekű egyházi lapocskákra maradt 
feladatot : az egyházi hírszolgáltatást, a hitélet rendszeres gondo
zását, bizonyos mértékig református politikai gondolkodásra nevelést 
a gyenge próbálkozások mellett komoly munkával próbálta meg
valósítani egy középponti sajtóorgánum : a Kálvinista Szemle. Esz- 
méltető és öntudatra keltő cikkeivel, híreivel valóban fontos munkát 
végez. Igaz ugyan, hogy politikai tendenciáival egyet nem értő körök 
a mélyebb lelkiség ápolására a Református Figyelőben körülbelül vele 
egyigényű hetilapot szólítottak életre, de ezt a két lapot megbírja a 
magyar reformátusság s talán még hasznos is az eltérő vélemények 
szóhoz juttatása. A protestáns napilap tervének meghiúsulása eléggé 
megmutatta a betűvel való harc nehézségeit; azonban említett két 
lapunk a napi élet kérdéseiben mégis nyújtván tájékozást, a mozgé
konyabb hírlaptípust megfelelően helyettesítik.

Sőt szépirodalmi és általános világnézeti lapok mellett a tanügy 
is szert te tt új orgánumra : a mi lapunk ez, a Protestáns Tanügyi 
Szemle, aminek egészen különleges feladatai és lehetőségei vannak. 
I t t  is jelentek meg a theológia körébe vágó dolgozatok, azonban 
egyre világosabban látjuk, hogy anyagi erőink korlátolt volta, olvasó
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közönségünk érdeklődése lassankint végérvényesen elvon bennünket 
a nem kifejezetten tanügyi cikkek közlésétől.

Micsoda lehetősége nyílik ilyen körülmények között a komoly 
tudományos munkásságra, nagyobb cikkek közlésére, a külföldi tudo
mánnyal való kapcsolatunk megőrzésére, egyházunk életének a napi 
eseményeken túl, benső gyökereiben feltárására ? Egyetlen helyen 
lehetett 1925 óta a protestáns theológia körébe vágó tudományos 
dolgozatot közölni : az Országos Református Lelkészegyesület kiadá
sában megjelenő Theológiai Szemlében.

Ez a kifejezetten tudományos jellegű folyóirat most ju to tt nyol
cadik évfolyamába, de egyúttal, anyagi nehézségekkel küzdve, a lét 
és nem lét határára is. Mi úgy érezzük, hogy nem lehet szó nélkül 
elmennünk emellett a tény mellett. A református egyház különös
képpen, de általában véve az egész magyar protestantizmus egyre 
■erőtlenedve, tudományban, egyházi és iskolai életében egyaránt ki
ejtette kezéből egykori vezetőszerepél; ennek a fájó helyzetnek csak 
egyik, de következményeiben rendkívül mélyreható jelensége volna 
egyetlen tudományos theológiai folyóiratunk megszűnése.

Azok az okok, amik a Theológiai Szemlét válságba ju tta tták , 
egyrészt az általános gazdasági helyzetből következnek. Egy lap, 
amelyik legfeljebb 700 példányban jelenhetik meg, önmagában véve 
sem lehet üzletileg kifizetődő vállalkozás. Ha meg azonfelül tudo
mányos célú, még hozzá a magyarságnak aránylag igen csekély —■ mert 
egyik legműveltebb ! — rétegét érdeklő is, akkor nyilvánvalóan csak 
úgy élhet meg, mint minden más hasonló lap : nagyobb közösségek, 
vagy egyes nagylelkű pártfogók támogatásával. Mert azzal jóelőre 
számolnunk kell, hogy egy ilyen lap fenntartása nem egyéni érdek. 
Tudomásom szerint a Szemle szerkesztője egyetlen fillér díjazásban 
nem részesül s bár a meginduláskor reménykedett munkatársai díjaz- 
hatásában, a valóságban ők is ingyen adnak közleményeket a lap 
számára. És hogy ennek dacára drága a lap — kezdetben 30 arany
korona, most 20, illetve 18 pengő az előflizetési ár — az nem annyira 
hibája, mint szerencsétlensége. T. i. egyszerűen azért nem lehet 
olcsóbb, mert nincs ehhez elegendő előfizetője. Az ORLE kérésére a 
tiszántúli egyházkerület valamennyi egyházközsége és középiskolája 
számára kötelezővé tette ugyan az előfizetést, azonban az még nem 
■elégséges. A többi egyházkerületek elzárkóztak ilyen irányú kérés elől 
és a Kálvinista Szemle egy 1927. évi számában meglehetős éles szavak
kal az ilyen kötelező megrendelés gondolatát elvi alapon utasítja el. 
Vájjon joggal támadható-e a Szemle drágasága s terjesztésének hiva
talos hatósági elrendelése ?

Ha drágának mondjuk, először is azt kell megnéznünk, mit ad a 
Szemle az előfizetési díjért. Kezdetben 30, utóbb 24 ívet, aminek 
nyomási tükre 21x14 cm., tehát a szokványos 8-rét oldalnak két
szerese, szedése pedig a tudományos igények miatt körülményes és 
nem minden nyomda által megoldható. Külföldi lapokkal össze
mérve, ez az ár egyáltalában nem magas. De azonfelül egy más szem
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pontot is figyelembe kell vennünk. Ma, mikor minden állam elkese
redett védővámos harcokkal igyekszik belföldi termékeit a lehető- 
legmagasabb árszínten tartani és a sokszor többszáz százalékkal 
olcsóbb idegen árút nem engedi közönségéhez jutni, egyszer végre 
gondolkodóba kellene esnünk a református theológiai irodalom meg
teremtésének a lehetőségein is. Állandó a panasz, hogy nincs önálló
magyar református theológiai tudományosság. Dehát kinek volna 
kedve egész életét megőrlő munkássággal a biztos elfeledés tudatában 
íróasztala fiókja számára dolgozni ? Sajnos, nálunk a papra nézve a 
„tudós“ jelző már régóta valósággal meggyalázóvá lett. „Arany- 
szájú“ : ez a világháború előtt még ért valamit, ma m ár az is semmi. 
Ma az „ügyes pénzszerző“, „mozgékony szervező“ s főleg, legisleg- 
főképpen : „politikailag használható“ jelzőkkel a mellén haladhat 
előre a református lelkész. A tudósnak rendesen megvan az a botor 
tulajdonsága, hogy meg meri mondani az igazat és nem egykönnyen 
hajlítható sem néphangulat, sem felsőbb kegy által. Ilyen emberekre, 
úgylátszik, a mai református társadalomnak csak elméletben van 
szüksége, de a gyakorlatban inkább szabadulni óhajt tőlük. Mert ha 
nem így lenne, akkor nem kellene szégyenkezve bevallanunk, hogy a 
tudományért az egyházak évi húsz pengőt (egyetemes rendezés mel
lett csak 10 P-be kerülne a Szemle !) nem hajlandók áldozni és zúgo
lódva, békétlenkedve harcolnak ez ellen a tétel ellen. Ezt a gyüleke
zetektől nem is lehet nagyon rossz néven venni, hiszen elvégre a 
szántóvető embertől bajos várni az ószövetségi próféták héber idéze
tekkel tarkított elemzése iránti érdeklődést. De annál fájdalmasabb 
lenne, ha egyházunk vezetőközegeiről kellene feltételeznünk ilyen 
gondolkodásmódot. Azért van központi vezetés minden szabadságunk 
mellett is, hogy bizonyos magasabb, jövőtépítő szempontokat a 
tömegek tehetetlenségi nyomatéka ellenére is érvényesíteni lehessen.

Erre hallottunk már ilyen feleletet is : o tt van a Paróchiális. 
K ö n y v tá r! Azzal a falusi pap tudományos igényeit kielégítjük 1 
Azonban a Paróchiális Könyvtár csak nehéz ágyúütegnek számítható! 
Kevés egységből áll és olyan elmélyedést igényel minden kötete, 
ami az encyklopédikus tudás határán áll. Egyes tudományszakok
ban megjelentethet alapvető műveket, ám azok részben könnyeit 
elavulhatnak (mint pl. az egyháztörténelem) vagy pedig túlságosan 
egy irány képviseletet vállalva a tudományos érdeklődést sem egészen 
elégítik ki. Minden tisztelet megilleti a Paróchiális Könyvtár bizott
ságát, munkájuk azonban a dolog természeténél fogva kötött : nem 
jelentethetnek meg sokszor égetően fontos műveket, viszont nem tér
hetnek ki talán nem is közóhajjal kívánt művek kiadása elől. — 
A Paróchiális Könyvtár díszes (és drága) kötetei mellett ugyancsak 
szükség van egy mozgékonyabb, a tudomány haladását állandóan 
szem előtt tartó kiadványra : folyóiratra !

Arra az ellenvetésre, hogy a falusi lelkésznek absolut értelemben 
vett tudományra nincs szüksége, nem bánkódással, hanem a legna-
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nagyobb felháborodással és legerélyesebb tiltakozással kell felelnem. 
Ha vannak református papok, akik a Theológiai Szemlét a maga egé
szében nem olvasták el soha, ez nem jelenti azt, hogy a sokféle cikk 
közül néhány meg nem ragadta, nem ösztönözte őket. És ha elkesere
désükben, a nehéz viszonyok okozta fájó meghasonlásukban ők, ma
guk nyilatkoznának is így, akkor emlékeztetném őket fiatal eszten- 
deikre, amikor még mindenikük próféta akart lenni a maga falujá
ban és h itt a maga készültségének fejlődési lehetőségében. Ha pedig 
az egész református lelkészi karra, a mostan élő nemzedékre rá merné 
ütni a közvélemény a tudományos szükségletek nélkül valóság 
szégyenbélyegét, akkor is a felnövekvő ifjú nemzedékre mutatnék, 
akik számára elvégre el kell kezdeni egyszer az alapvetés keserves 
munkáját.

Itt — az ifjúságra, a jövőre nézve — helyénvaló lesz a Theoló
giai Szemlének egy felpanaszolt „szerkesztési hibájáról“ megemlé
kezni. Mert nyilvánvalóan az ifjúságra, a jövendő tudós nemzedékre 
hat ki a vád, hogy a Szemlében elhelyezett nagyobb cikkek jórészt 
különböző tudományos fokozatok elnyerésére írt dolgozatok. Ez 
a vádul felhozott állítás egyfelől igazságtalan, másfelől a tényleges 
helyzettel nem számoló. Igazságtalan : mert a Szemle hasábjain 
az idősebb tudományos nemzedéknek majdnem minden számottevő, 
tollat forgatni szokott tagja megszólalt. Elég talán Tankó Béla, 
Révész Imre, Kállay Kálmán, Karner Károly, Payr Sándor, Varga 
Zsigmond, br. Podmaniczky Pál, Szelényi Ödön, Erdős Károly, Har- 
sányi István, Gulyás István és Zoványi Jenő nevekre hivatkoznom—* 
vájjon a református theológiai tudományok művelői közül való
ban nagyon sokan hiányoznak e névsorból? Sajnos, nagyon kevesen 
vannak ! Aki pedig hiányzik, egyrészt elfoglaltsága miatt nem érhe
tett rá elmélyedő munkára, másrészt a maga erejére utalva volt 
kénytelen nagy áldozatok árán megjelentetni munkáit ! Akadnak 
végül egynehányan, akik ingyen nem voltak hajlandók szolgálni 
a református tudományt, s inkább más módokat teremtettek vagy 
kerestek kiadványaik megjelentetésére. Ezt még csak rossz néven 
sem lehet venni, hiszen a rettentő áldozatokat kívánó tudós munka 
különösen gazdag jutalmazást érdemelne — csak jelezni óhajtom 
e tény felemlítésével a mintaszerű szerkesztésnek egyik — éppen a 
legértékesebb, elismert írók tollából eredő cikkek megszerzését gátló —• 
nagy akadályát. Ami pedig a doktori, magántanári stb. értekezéseket 
illeti : vájjon ez a két jelző szükségképpen annyit je len t: „rossz?“ 
Nem minden doktori értekezés jelent meg a Szemlében, hanem csak 
az igen szigorú rostán átesettek ! És azt sem lehet mondani, hogy csak 
egy klikk dédelgetett kedvenceinek ju to tt lehetőségük a megszólalásra: 
Budai Gergely, Incze Gábor, ifj. Szabó Aladár, Tarczay Erzsébet, 
Tóth Endre, Máthé Elek és Vasady Béla elég különböző árnyalato
kat és egyházkerületeket képviselnek ! Vájjon haszna volt-e a ma
gyar református theológiai irodalomnak abból, hogy ezeknek a fiata
loknak a „zsengéit“ napvilágra segítette a Szemle? Talán egész jővén-
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dőjük alapját az így és itt nyújtott anyagi és erkölcsi támogatás 
vetette meg ! Az ilyen segítséget a közvélemény elfelejti, el gyakran 
maguk a vizsgájuk letétele után önállósultak is, de nem felejtheti 
el a pártatlan és igazságos bíráló. A Szemle ezzel a terhére rótt el
járással teremtheti meg azt a szélesebbkörű tudományos gárdát, 
amelyik biztatás hiányában ki sem alakulhatna.

Mert az csak egészen kétségbeesett várakozás, hogy az író, a mun
kás, necsak dolgozó, hanem kiadó és maecenas is legyen. A Szemlé
nek egyik „vétke“ éppen az, hogy egész vastag kötetekre menő ter
jedelmű cikkeket is közölt. Ilyen pl. Vasady Béla két cikke, meg külö
nösen Incze Gábor 200 oldalas nagy tanulmánya. Sajátságosképpen 
mégis ezeket a cikkeket fogadta a sajtó a legnagyobb érdeklődéssel 
.— tehát míg egyfelől felrótta a Szemlének a nehézkessé válását, 
másfelől — természetesen egyetlen hanggal meg nem említve, hogy 
ez talán a Szemlének is érdeme —■ örömmel üdvözölte tudományos 
irodalmunk ez újdonságait.

Általában fájdalommal kell megállapítanunk, hogy nemcsak 
objektív megbírálást, hanem még ismertetést sem olvasunk a Szem
léről. A Kálvinista Szemle egy nagy polemikus cikkben támadja 
Révész Imrének egy, a debreceni Prot. Lapban megjelént megjegyzése 
kapcsán a Szemlét —• még 1927-ben, s azóta megjelent füzeteiről 
egyszerűen tudomást sem vesz. Hasonlóképpen a Protestáns Szemle 
is teljességgel elzárkózik minden ismertetés elől, a Református Figyelő 
nemkülönben. Csak azokról a külön lenyomatban megjelent cikkek
ről vesz tudomást a sajtó, melyeknek szerzője egyénileg valamelyik 
lap baráti köréhez tartozik, fgy hát azok, akiknek a lap nem jár, 
nem is szerezhetnek tudomást arról, hogy milyen jellegű cikkek fog
laltatnak benne. Pedig nem volna érdektelen egy pár adatot néha 
tudomásul venni. A Szemlében eddigelé megjelent 43 többíves tanul
mány, azaz ugyanennyi tisztességes kötet — egész könyvtár ! Kisebb 
közlemények címen 3‘Í  cikk látott napvilágot, amik más folyóirataink 
terjedelméhez és nívójához mérve mind „nagy“ cikknek számíthatók. 
Ismertetésre került benne 32 különböző külföldi (angol, francia, 
német, holland) folyóirat, amikhez a lelkészek legnagyobb része 
egyáltalában soha hozzá nem juthat, valamint 210 idegen nyelvű, 
231 magyarnyelvű mű ! Ez ismertetések nagy részének egyetlen folyó
iratunk sem adott teret, nem is adhatott. Holott irodalmi tájé
kozottság nélkül theológusaink még csak kezdő lépéseket sem tehet
nek semmiféle téren !

De nem is a lap teljesítményében van a hiba. A legnagyobb ki
fogás ellene az, hogy nem elég mozgékony és nem jelenik meg rend
szeresen. Ez a két kifogás jogosult. Bár az a fenntebb említett 
körülmény, hogy a lapnak csupa ingyen dolgozótársa van, megmagya
ráz egyet-mást, azért mégis kétségtelen, hogy egyes, az egyház életét 
különösöbben foglalkoztató kérdéseket célszerű lett volna ugyanígy 
megtárgyaltatnia a szerkesztőnek, mint ahogy Barth theológiáját 
vagy a Mortalium animos bullát ismertette. A rendszertelen meg
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jelenés vácija pedig annyira komoly, hogy ezen, még ha a lap beosztá
sának megváltoztatása árán is okvetlenül és sürgősen változtatni 
kell. Oka különben ennek is van : hogy a lap hitelbe készül! Csak 
éppen azt ne gondolja valaki, hogy ezeken a bajokon a lap megszűnése 
segítene ! Ez a szó legteljesebb értelmében a fürdővíz és gyermek 
egy lendülettel kiöntését jelentené. Teljességgel lehetetlennek, mert 
nemcsak a jelen, hanem a jövő református tudományosságát is vég
leg megölő felelősségtelen eljárásnak tartom, hogy az egyetlen ma
gyar tudományos theológiai lap megszüntetését bárki, bármely 
címen követelni vagy javasolni merné. Legfeljebb arról lehet, — 
— van ! — szó, hogy a jelenlegi szerkesztő kezéből kivéve, más he
lyen, más emberekkel jelentessék meg a lapot. Azt hiszem, ennek nem 
is volna semmi akadálya, ha a lap üzletnek is rentábilis lenne. De 
ennyi áldozatot, amennyibe eddig került a lap, bizonyára nem fog 
magára venni önzetlen szolgálatul egyetlen más tényező sem. És még 
egyet. Elvégre tisztán kell látnunk a magyar theológiai fősikolák- 
nak Debrecenhez, mint egyetemi fakultáshoz való viszonyát. Ha egy
általában remélhető magyar tudományos theológia, ez csak Debrecen 
és Sopron kikristályosodási ponttal képzelhető, mert egyedül az egye
temeknek van módjuk áldozni, irányítani, könyvtárat beszerezni 
tervszerűen és állandóan tudósokat nevelni. A legnagyobb rövidlátás 
volna tehát a lapot elzárni evangélikus testvéreink elől — mint a 
Kálvinista Szemle kifejezetten kívánja, — sőt ezt a kapcsolatot a leg
komolyabb állandó együttműködéssé kellene kiépíteni. Éppen a Prot. 
Tanügyi Szemle a példa rá, hogy mi egymás véleményének a tisztelet
ben tartása mellett igenis élhetünk testvéri közösségben és alkot
hatunk maradandót. A két egyetemi theol. fakultás tanári kara és 
felnövekvő ifjú tudósai lehetnek egyes-egyedül az a gárda, amelyik 
meg fogja teremteni az önálló, sokat siratott magyar protestáns 
tudományos irodalmat. Az egyetemi tanárok a maguk nyelvismere
tével és külföldi összeköttetéseivel a külföldön is érdeklődést kelt
hetnek lapunk iránt. A Theológiai Szemléről Baldensperger párisi 
professzor elismeri, hogy felette áll a francia folyóiratoknak, ismer
teti az Ungarische Jahrbücher, a holland Onder eigen vaandel, a „Der 
Auslanddeutsche“ c. folyóirat — s ezek a kapcsolatok feltétlenül 
még nagyobb mértékben kiépíthetők volnának. A Theológiai Szemle 
az egyetlen magyar theológiai folyóirat, ami a külföldi nagy lapok 
színvonalán állva, velük felveheti a versenyt. Egyáltalában nem 
állítja senki a Theológiai Szemléről, hogy csak hódolat illeti, nem 
b írá la t: ellenkezőleg, tárgyilagos bírálatot kérünk a számára ! És 
mi, akik a református tudományosság egy szintén rendkívül elhanya
golt mezején igen nagy nehézségek árán próbálunk új lehetőségeket 
keresni és teremteni, felelősségünk teljes tudatában emeljük fel 
ja v u n k a t  a válságba ju to tt lap érdekében. A „leépítések“, a min
den tehertől minden áron szabadulni akarás rettentő korában áldo
zatul eshetik ez a lap is, de akkor megint, magunk adtuk el egy tál 
lencséért örökségünket, megszüntettük az eddigelé legnagvobbszabású
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és egyedülálló kísérletet az önálló magyar református tudomány 
megteremtésére. Nem hiszem, hogy ezt a jóvátehetetlen károkozást 
komoly felelősségérzetű református vezetőember nyugodtan merné 
vállalni ! Ha pedig élni akarunk, áldozatokat kell hoznunk — akár
milyen keserves ez a református köztudatból egyre inkább kivesző 
gondolat. A lap sorsa felett állítólag az 0. R. L. E. közgyűlése fog 
dönteni: nagy figyelemmel várjuk az utolsó szót.

Debrecen. Soós Béla*

Comenius: Az igaz módszer dicsérete.
A daedalusi labyrinthusról és az Ariadne fonaláról szóló

meséből.
Patakon mondottam az első (ú. n. vestibularis) latin-osztály felállításának 

idejében, 1651 február 13-án.

Nagyságos pártfogóm, nemes, tiszteletes s tekintetes urak s te, 
tanulók egész serege ! Az Isten szent nevével jöttünk össze, hogy 
tanulóifjúságunk jobb rendbe hozásáról, annak számára tanul
mányi hadakozásban vezető állításáról és első ujoncságuk csatáro
zásainak szerencsés megindításáról való terveink végrehajtásához 
hozzákezdjünk. .Jobb szerettem volna ugyan a dolgot addig halasz
tani, míg e katonáskodás összes fegyvereit készen nem bírjuk, azaz 
míg az erre rendelt könyvek mind ki nem lesznek nyomva, amelyek 
nyomdászok hiányában még meg sincsenek kezdve. Félek ugyanis 
(hogy semmit ne tagadjak el) a nehézségektől, hogy valahol fenn
akadunk, vagy nehezebben haladunk előre. De mert nektek úgy te t
szett, hogy a dolgot tovább ne halasszuk, inkább a ti akaratotok
nak engedelmeskedem, mint az én tervemnek. Nem fogunk oly erő
sen hibázni, ha it t  is megengedjük annak megtörténését, ami máshol 
általában megtörténik, hogy a kezdetén minden nyers szokott lenni. 
Csak ne tulajdoníttassék hibául nekem, vagy a módszernek, ha 
mindjárt kezdettől fogva nem látszik oly nagy haladás, amennyit 
kívánunk ; mert meg fogja adni az Isten, hogy mégis minden, napról- 
napra, nem kevésbbé jó rendbe jöjjön.

Hogy titeket e reményre segítselek, elhatároztam, hogy e mai 
jelen alkalmat egy kis értekezéssel kezdem az igaz módszer dicséreté
ről és hasznáról.

Hogy az én igénytelen beszédemet erről szívesebben hallgas
sátok, elhatároztam, hogy (a főmester példájára) példázatra nyitom 
számat s nektek a régiek előtt megénekelt Labyrinthus útvesztőit 
fejtem ki, az ugyanazon útvesztőkből való kibontakozásnak azutárr 
szerencsésen megtalált Ariadne-fonalával együtt. Hallgassatok meg, 
szíves hallgatóim ! Rajta leszek, hogy hallgatásom ne untasson ben
neteket s ne bánjátok meg, hogy meghallgattatok. Mert szellemi
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torna lesz ez, mely a költött dolgokat alkalmasan illeszti az igazhoz. 
Először úgy fogom elmondani a mesét, ahogy a régiek elregélték. 
Azután jelen célunkhoz fogom alkalmazni, t. i. a rendetlenség káros 
és a rend hasznos voltának feltárására.

A mesét így mondják el a régiek. Minosnak, Kréta sziget kirá
lyának Pasiphae volt a felesége ; egy szörnyű szenvedélyű asszony, 
aki a bikával való házasságtörő szerelemből egy szörnyszülöttet 
szült, az ú. n. (félig ember, félig bika) Minotaurust. Történt egyszer, 
hogy, mikor az igen tehetséges művész, Daedalus, vendégként 
Krétába jött s a királynak művészi épületek emelésére felajánlotta 
szolgálatát, a király arra kérte, hogy építse fel a labyrinthust, t. i. 
egy tekervényes, kijárat nélküli épületet, börtönül ama szörnyű 
fatty  új a számára. Daedalus tehát elkészítette az épületet, vég
nélküli tekervényes utakkal, termekkel, szobákkal, átjárókkal fel
es lemenő lépcsőkkel minden irányban úgy telerakva, hogy bárki, 
akit beküldenek, vagy oda önként belép, bármeddig tévelyegjen is, 
a kijárást sohase találja meg. Ide zárta Minos király ama szörnyét, 
a Minotaurúst s parancsára ide lökték be a halálraítélt gonosz
tevőket, hogy vagy ama szörny falja fel őket, vagy éhségtől vessze
nek el. Történt egyszer, hogy az athéniek királyának a fia, Theseus, 
kíváncsiságtól vezettetve Krétába jö tt s elfogatván, oda bevettetett. 
De mert szép ifjú volt, Minos király leánya, Ariadne, megszánta, 
okos tanácsot adott neki (mégpedig a Daedalus javaslatára), hogy 
mimódon tud megszabadulni az örökös tévelygésből és a pusztulásból. 
Ez nagyon egyszerű, de a célnak megfelelő volt : egy fonalcsomó, 
hogy ezáltal ő (az első ajtóhoz kötvén a fonalat s a gombolyagot 
magával vivén körül és kifejtvén, amerre belépett, ugyanarra vissza
jővén) megtalálja a kijárást.

Az ügyes dolog sikerült s Theseus, megszabadulván, Ariadnét, 
menekülése kieszközlőjét, magával vitte s atyja halála után az 
athéniek urává lévén, annyi emlékezetre méltó tette t v itt véghez, 
hogy a többi hősök egyikének tartják. Egyéb tettei közt felemlítik 
azt, hogy testgyakorló helyet létesített, azaz rendszeresített, mert 
eddig a testnek csak a nagyságával és erejével küzdöttek, a művészi 
ügyesség teljességgel ismeretlen volt.

íme a mese, hallgatóim! Hogy ezzel mit akart kifejezni ama, 
sajá t módja szerint bölcs, régiség, azt a mythologiával foglalkozók 
így fejtik ki. Azt mondják, hogy a Labyrinthus által semmi mást 
nem akart jelképezni, mint azt, hogy az emberek élete szövevényes 
és oly sok nehézséggel átszőtt, hogy csak kiváló okosság által tud 
belőle ki-ki kibontakozni ; különösen azok számára, kik a dolgok 
kormányánál ülnek (a királyok és a népek fejeinek számára) szár
maznak végtelen nehézségek, mindenikre más-más, mindig nehezebb 
helyzetek. Ez az egy volt az oka annak, hogy miért beszél minden 
író oly sokat Theseusról : mert nem tudott Theseus a Daedalus 
művészete nélkül kivergődni, azaz a keménység és erő magában, 
az ész és a szellem bizonyos isteni ereje nélkül, nagy dolgokban
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seholsem elég. így magyarázza és alkalmazza az emberi életre Theseus 
és Daedalus meséjét századunk híres mythologusa, Natalus Comes.1

Ügy látszik, hogy a dolog különösebben és világosabban alkal
mazható az emberi dolgokra, hogy élő példáját bírjuk mindennek, 
ami a világon eddig előadódott s isteni bölcseség tervéből jön elő 
jóságosán.

Az egész Krétának ama királya, Minos, a mindenség urát jelenti, 
az Istent, miután ennek Pasiphaeját, társfogalmát, az embert az 
alvilági bika, a sátán, megfertőzte, ebből a szerencsétlen házasság
ból született a Minotaurus-szörny, azaz az isteni és sátáni magból 
elegyült bölcseség, mely felülről ugyan bizonyos szép és égi valamit t 
isteni hasonlatosságot, alulról azonban földit és alaktalant : nyersesé
get mutat. Mert istenek akartunk lenni, de ördögi formában : Isten
hez hasonlók a mindentudóság birtokában, ördöggel egyenlők az 
engedelmesség megszegése folytán. Hogy a mindenség királya ben
nünket megbüntessen, a gyönyörök kertjét számunkra labyrint- 
hussá változtatta, ahol a mindentudóságot áhító testi ember, az 
Isten munkáinak, melyeket ő e világban végez, ne találja meg az 
okát, kezdettől fogva végezetig (Péld. 3 : 11.). íme, Salamon bizony
sága szerint, a világ valóban egy nagy labyrinthus, mely minden 
kisebb dolgot magába zár. Mert mi, kisebbek is, végtelen útvesztő
ben tévelygünk, kiki a magáéban. Kétkedsz? Hagyj fel vele ! Semmi 
sem mondható igazabban, mint az, hogy minden embernek (amint 
közönségesen a dolgok vannak), az ő elfoglaltsága folytán (azaz a 
gazdálkodónak az ő gazdálkodása, az államférfinak az ő állam- 
igazgatása, a teológusnak az ő teológiai foglalkozása, a jogtudós
nak az ő jogtudománya, az orvosnak az ő orvosi tudománya, a 
bölcselőnek az ő bölcselkedése, a logikusnak az ő logikája, a gram
matikusnak az ő grammatikája stb. folytán) megvan az ő legszöve
vényesebb labyrinthusa, telve kibogozhatatlan (amint Vergilius 
mondta), vagy észre sem vehető (amint Catullus nevezte) útvesz
tőkkel. Ezért, nem találván meg a kijárást, a legtöbben vagy éhen 
vesznek, az igaz tudománnyal és vágyakkal soha, egész halálukig, 
be nem telve, vagy pedig épp a szörnynek lesznek zsákmányaivá, 
azaz a szörnyű, eretnek és pusztító hiedelmekhez fognak hajolni és 
ezért részekre szakadva, a gyűlölet, civódás, kölcsönös öldöklés 
által saját magukat fogják dühösen szétmarcangolni, amint az egész 
világon, államokban, egyházakban, iskolákban látható.

Theseus, az athéniek királyának a fia, azokat jelenti, akikben 
megvan az igaz bölcseség szeretete. (Minervát ugyanis a görögök 
Athenanak hívják ; ezt ők a bölcseség istenasszonyának tartják.) 
Megesik, hogy a bölcseség eme fiai, akár az emberi elmének vele
született tudásvágyánál, akár a tarka élet más példáinál fogva 
ama világi útvesztőbe is beleesnek; de ezeken megkönyörült az 
.örök király leánya, ama mindent elrejtő, megőrző s megjavító örök

Conti (Noel.)
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bölcseség, segítséggel látja el őket., hogy azzal a zavarból kimentsék 
magukat, mégpedig egyszerű, de elégséges, a fonal képét alkalmasan 
előtüntető eszközzel. Mert mi egyszerűbb dolog gondolható a fonal
nál, amelyben semmi feloldhatatlan csomó, semmi más alak, mint 
a nagy hosszúság, semmi más erő nincs a hajlíthatóságon és szilárd
ságon kívül. Már pedig ilyen egyszerű és igaz valami az, amit nekünk 
minden szövevény ellenszeréül az Isten bölcsesége az ő igéjében 
mindenütt javai. Az ártatlanság és becsület őrizzen meg engemet, 
mondja Dávid (Zsolt. 28:21.). Mártha, Mártha, sok dolog körül 
forgolódol, mondja Jézus, de egy a szükséges (Lukács 10 : 42.). 
Szintúgy : „Jöjjetek hozzám mind, kik fáradtak és megterheltek 
vagytok és én megenyhítelek titeket. Vegyétek fel magatokra az 
én igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű 
vagyok és nyugalmat fogtok találni lelketeknek“ (Máté 11 : 28.). 
Ism ét: Testednek lámpása a szemed; ha a te szemed tiszta lesz, 
az egész tested világos lesz (Máté 6 : 22.). És Salamon által : Aki 
egyszerűen jár, bátran jár (Péld. X : 9.). Az egyszerűség tehát és az 
egyenesség, az egység, vagy egyformaság, a pompázó fitogtatás 
nélküli szelídség és szerénység, mely mindenütt a dolgok egyszerű
ségét (lényegét) nézi és- keresi : azok, amelyekből készíti az Isten 
bölcsesége minden emberi zavar számára a gyógyszert. Akarjátok, 
hogy azt példákkal mutassam meg nektek? Egy-kettővel meg fogom 
mutatni.

A teológia útvesztőjében az Ariadne-fonal a tiszta hit, mely 
minden Istentől eredő kinyilatkoztatásban hisz, semmit nem kutat 
aggodalmasan és az egyszerű szeretet, mely minden Istentől jövő 
parancsot teljesít, semmit sem vitat, kifogást keresve; és a tiszta 
remény, mely várja az istenség minden ígéretét, semmit nem akad 
fenn az ígért dolgok mutatkozó nehézségén. Óh, ti, boldog ősatyák, 
próféták, apostolok, vértanuk és ti egyszerű és kegyes keresztyének 
mind, akik a tiszta hit, szeretet és remény e fonalával fel voltatok 
szerelve !

Az orvostudományban ilyen Ariadne-fonal a mértékletesség, 
a helyes és egyszerű életmód, szabályozott gyakorlatokkal, mely 
a világ első korában az ősatyák számára a mesterséges orvoslás 
helyett lévén, az élet fonalát csaknem 1000 évig kinyújtotta. Oh, a 
boldog eddig mértékletesek, kik a tisztításokat, labdacsokat, allöve- 
teket, felvágásokat, érvágásokat és a test hasonló hóhérlásait (amint 
a kegyes Aretius teológus mondja) nem ismerik.

Ilyen theseusi fonal a jogtudományban az igaz és jó kedvelése 
és a dolgok felől szeretetből alkotott ítélet, vagy ha valami afölött 
van : a türelem szándéka. Mert ahol az emberiséggel mérsékelt igaz
ságosság uralkodik (mely a méltatlanoknak semmit nem ad kedvezés
ből, a méltóktól semmit el nem vesz gyűlöletből, mindenütt dicsé
retet és jutalm at ad a helyes tetteknek, mindenütt szidalommal és 
büntetéssel üldözi a rossz tetteket), ott nem tud meg nem futamodni 
a vétek, ápolódni s öregbülni az erény. Óh, boldog állam, ahol az
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igaznak és a jónak mindenek közt ilyen szeretete virul, ami nélkül 
az lesz, hogy minél mesterségesebb az igazságosság, annál zavaróbb 
a labyrinthus, mely végtelen változatú esélyek kötésével és oldásá
val fárasztja, megosztja, a kijárattól visszatartja az elmét.

De térjünk rá az iskolák útvesztőire, hogy megkeressük s Isten 
segítségével meg is találjuk a minket ezekből kivezető Ariadne- 
fonalat ! Bizony, az iskoláknak is nagy labyrinthusuk van. Először : 
maga a megtanulandó dolgok sokasága, mely a nyelvek, a bölcselet, 
a mennyiségtan, az erkölcsök és mi egyéb tanulásában úgy szét
árad, hogy az egész tanultság egy soha ki nem merítendő óceánnak, 
egy alig valaha bejárható sűrű erdőnek látszik. Másodszor : a tanu
landó dolgok oly nagy változatossága, hogy sokan mindent még 
áttekinteni is remegnek, félvén a szédüléstől. Végül : a tanítás és 
tanulás annyira bonyolult módszere, hogy a tudomány kertjén á t
menni törekvők útjába ezer és ezer mellékút, kanyarulat, kitérő jön 
melyek a szellemet végnélkül annyira kifárasztják, hogy a bölcseség 
teljes fényére a kiútat alig találja meg valaki, a legtöbben kény
telenek csak a töredékes tudás szakadékaiban (barlangjaiban) le
nyugodni és o tt mintegy eltemetkezni.

Ebből már egyszersmind az is kitűnik, hogy az iskoláknak 
milyen Ariadne-fonalra van szükségük. Nevezetesen : a tanulmányok 
valamely finom módszerére, amely egyszerű és könnyű, mégis a 
tanulmányok minden szakadékának szerencsés merészséggel való 
átlábolására s összejárására elegendő legyen és olyan erős, hogy bár
hová kiterjesztve tartson és ne szakadjon el és ne hagyja cserben 
a tudományok vándorait. Mivel a tanulmányok ilyesféle jobb, haj
lékonyabb és biztosabb, sok elme munkájával jó darabig nyomozott 
és most végre Isten segítségével megtalált olyan világos módszerét, 
hogy az nem méltatlanul hasonlítható össze amaz Ariadne-fonállal, 
mi bízni látszunk, nem irigyeljük tőletek, óh, athénieknek és Minervá
nak (azaz a bölcseségnek) ~e nemzetbeli fiai ! Hogy a tanulmányokba 
mindenre nézve könnyebb behatolásnak ez a módszere miben áll 
és milyen, azt én jelenleg nem fogom előadni, mert nincs rá időm, 
mégis röviden jelzem. Ti pedig, óh, kedves Theseusok, bővebben 
fogjátok azt magától a gyakorlatból tapasztalni, ha rászánjátok 
magatokat a mi vezetésünk követésére és a módszer egyszerűségét 
nem vetitek meg. Bízzatok abban, hogy ti a tudomány labyrinthu- 
sának, előre és hátra menve, minden szögletét be tudjátok majd 
járni (anélkül, hogy elmerülhetnétek és elvesznétek abban) a folyto
nos analízis és szinthesis segítségével. Ezek közül az titeket minden 
labyrinthus minden rejtekébe bevezet és teszi lehetővé, hogy előletek 
semmi sem lesz elrejtve (ami csak a műveltségnek bármely nemben 
való sarkpontját teszi) ; ez pedig titeket az elmélet szorosaiból a 
cselekvés mezejére fog ismét visszavezetni: ezekhez csatlakozva a 
szinthezis lámpája azt fogja elérhetővé tenni, hogy ti, bárhol lesztek, 
világosságban legyetek. Úgy tűnöm fel, hogy talányokban beszélek? 
E talányokat maga a gyakorlat fogja feloldani és megvilágosítani.
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Szóval: a módszer azonossága, vagy egyformasága (mind a nyelvek, 
mind a történelem, mind a bölcselet, mind a teológia és minden 
másnak tanításában) lesz a synkrizis ama fáklyája, amely megvilá
gosítja a tanulandók egész sokaságát és különféleségét, hogy az, 
aki egyet ért, egyszerre sok mást hasonlót és nem hasonlót, külön
bözőt és ellentéteset is érteni fog és ha egy nehézséget legyőz, 
ez őt csakhamar sok más nehézség legyzőzésére segíti. De mint 
mondtam, nem szükséges itt  a jobb módszer titkainak fejtegetésével 
részletekbe bocsájtkozni. Ezeket hamarosan szabályokba foglalva 
és naponkénti gyakorlattal megvilágosítva és megvilágosítandva 
közületek senki nem fogja nem ismerhetni, csak aki készakarva nem 
akarja.

Most pedig ezt a latin nyelv tanulásában m utatjuk meg és 
napról-napra jobban fogjuk megmutatni, ami az iskolák számára 
eddig valóban a legfőbb útvesztő volt, amelyben gyermekek, ifjak, 
férfiak, olykor némely éltes vének is, gyermekségük és ifjúságuk, 
sőt még életük egész ideje a latt is zavarban tévelyegve, a kijutást 
alig, vagy még alig sem találják meg. Most azonban bízunk benne, 
hogy Isten kegyelméből a mi iskoláinkban ez a szomorú útvesztő 
virágzó kertté fog változni azáltal, hogy ez egész tanulmány menetét 
csak három stádiumra osztjuk. T. i. három osztályra, melyeken három 
évi idő alatt kell átmenni. Ezek közül az elsőben, a dolgok és szavak 
folytonos párhuzambaállításával, a latin nyelvnek és így a szép 
műveltségnek az alapjait rakjuk le; a másodikban befejezzük' az 
épületet, a harmadikban hozzáadjuk mindenféle díszeit. Ezek szeren
csés bevégzése után meg fogja adni az Isten, hogy a magasabb tudo
mányok irányaira lépjünk, azokat hasonló határpontokkal és a 
határjelzők mellett közökkel elkülönítve, rajtuk kellemesen á t
menjünk.

Ti tehát, kedves magyarok, vigyázzatok, hogy az Isten e kegyel
mét ne vessétek meg ! Nem hiányoztak eddig számotokra a Daeda- 
lusok, az útvesztők leleményes építői, amelyekbe elmerítsék a külö
nösségre vágyó ifjak a t; sem azokból nem hiányoztak a tévedések 
és álokoskodások szörnyei, amelyek elé dobják az oda került ifjakat 
felfalás végett. És ti nem fogadjátok el a nektek felajánlott Ariadne- 
fonalat, a világos módszernek az útját, mely benneteket mindenen 
kellemesen fog átvezetni és biztosan visszavezetni? Mást fogunk 
remélni. Már úgy tűnik fel nekünk, hogy mást fogunk látni. T. i. a 
lelketeken felkeltett vidámságot és a tanulmányok ez úton való 
megkezdéséhez és folytatásához eláradó élénkséget. Legyetek üdvö
zölve derékségetekért és a jó tudományok tanulásában való buzgó- 
ság é rt! Legyetek üdvözölve reménységetekért, mely nem fogjá en
gedni, hogy vágyatokban csalódjatok, ha ti ez egyszer megkezdett 
tanulásban serények, elevenek és állhatatosak lesztek. Bízzatok !

Fogjunk hát a munkához, amiért összejöttünk, hogy a latin 
iskola első és alsó osztályát megalapítsuk az elöljárók jóváhagyásával. 
Ez meglesz, ha (1 méltóságuk nevében a nagvs. jószágkormányzó úr
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kijelenti, hogy ez I. osztály vezetésére a szavazatok által ki válasz
ta to tt meg és ha a tanulók névsorát2, akiknek a képzését rábíza
to tt, felolvassák, végre ha kihirdetik a jó rend törvényeit addig is, 
míg az egész iskola törvényeit mind megállapítják. Az Isten 
nevében !3

Sárospatak. Ford. Gulyás ./.

Az orosz iskola a szovjet pedagógusai szerint laboratórium, 
amelynek egyetlen nevelési célja a kommunista birodalom számára 
új embert, új generációt formálni.

Ez új emberideál jellemző sajátsága a vallásellenesség. A szovjet 
berendezkedése első éveiben e cél érdekében megelégedett a vallás- 
oktatás megszüntetésével, a vallásos fogalmaknak az egyes tan
tárgyakból, a tanításból történő kiküszöbölésével. Az eredményt 
azonban nem tarto tta  kielégítőnek, az iskola munkáját ugyanis 
jórészben még ellensúlyozta az otthon vallásos milieuje. Az egyre 
jobban erősödő atheista propaganda hatása alatt az iskola vallás- 
ellenes iránya mind jobban kiélesedett; ez iránynak nemcsupán az 
oktatásban, de az iskola nevelő munkájának minden mozzanatában 
történő érvényesítésére törekedtek. Az elméletek után igazodó refor
merek a vallás- és istenelleni harcot is rendszerbe foglalták, eszkö
zeit, módjait megállapították, hogy az iskola a gyermeki szívet val
lásos érzelmek befogadására egyszersmindenkorra képtelenné tegye.

A vallásellenes nevelésnek alkalmazkodnia kell a gyermeki 
lélek fejlődésének különböző fázisaihoz. A tíz éven aluli gyermek 
egyik domináló tulajdonsága a bizalom, amely, mint Isten jósága 
iránti határtalan bizalom : vallásos életében is megnyilvánul ; a jó 
Isten beleavatkozik a gyermek és környezete életébe, a jó gyer
meket segíti, a rosszat megbünteti. Hogy e hitet, bizalmat a gyer
mek leikéből kiirtsák, az egyik szovjet iskola a következőképpen 
já rt el. A gyermekeknek nem volt elég kenyerük, napról-napra 
kevesebbet kaptak. Istenhez imádkoztak segítségért, elegendő ke
nyérért. A segítség azonban késett, a kenyéradag-napról napra még 
kisebb lett. Egy szép napon így szólt a tanítójuk : „Látjátok, hiába 
imádkoztok az úristenhez, nem segít rajtatok. Nem is segíthet, m ert 
nincs isten. Próbáljátok csak meg, imádkozzatok ma Leninhez, 
kérjetek tőle kenyeret.“ A gyermekek követték az utasítást, másnap 
bőségesen volt kenyér. Egy másik iskola következőképpen bizonyí
to tta  be a gyermekeknek Isten nem lé té t: Az iskolának a gyermekek 
által gondozott gyakorló-kertjében egy ágyat nem m unkáltatott

A  szovjet iskolája.

2 Számuk 133, bőven elégséges.
3 Következik az avatási aktus.
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meg a tanító : nem ásták fel és nem vetették be. Ebben az ágyban, 
amelyet ironikusan „Isten ágyának“ neveztek el, semmi sem termett. 
Ebből aztán azt ismerhették meg a gyermekek, hogy a föld termése 
az emberi munka eredménye, az teljesen tőlünk függ. Ilyen eseteket 
igen nagy számban sorakoztat fel és felhasználásukat a legmelegeb
ben ajánlja egy nagyarányú pedagógiai irodalom.

Nem kisebb raffináltsággal dolgozik e pedagógia a serdültebb 
korban. Az orosz pedagógusok szerint a serdült kor vallásos érzel
meinek forrása az ifjúnak környezetével való általános elégedet
lensége. Ez elégedetlenség kiinduló pontja istenellenes propagandá
juknak is, bebizonyítván az ifjú előtt, hogy a vallás és a papság 
a történelem folyamán mindig a leghatalmasabb eszköze volt a 
kizsákmányolóknak a kizsákmányoltakkal szemben, hogy a vallás 
igen sok esetben okozója volt a gyűlölködésnek és háborúknak. 
Véleményük szerint a történelem ilyen tárgyalásával erkölcsi undort 
ébresztenek és fejlesztenek az ifjúban a vallás ellen.

Az istenellenes nevelés azonban necsak életkorok szerint 
legyen más és más, hanem e nevelésnek az individuális különbségeket 
is tekintetbe kell venni. A tanító olyan legyen, mint a jó kertész, 
az atheizmus gyenge sarját nagy elővigyázattal ápolja és nevelje, a 
régi fogalmak dudváit azonban úgy gyomlálja ki, hogy a gyönge 
palántát ki ne húzza a gyommal. A jó tanítónak a legnagyobb gon
dossággal kell eljárnia, nehogy polemikus nyilatkozataival a gyer
mekben ellenhatást váltson ki. Csak, ha mélyen gyökeret vert a 
kétség a gyermek lelkében, altkor kezdődhetik a tulajdonképpeni 
vallásellenes nevelés és oktatás. Hogy kivonják a gyermeket az iskola 
munkáját esetleges ellensúlyozó szülei hatás alól, a szovjet által 
épített hatalmas munkásházak mellé a gyermekek számára külön 
házat építenek.

Ha a vallásellenes nevelés már bizonyos eredményt elért, a 
tanító legtehetségesebb tanítványai közül segítőtársakat választ 
magának. Ezek a kommunista előőrsök. Munkakörüket, tevékeny
ségük módját éppen úgy szabályok írják elő, mint a tanítóét, propa
ganda munkájukra a szovjet azon elvnél fogva helyez különösebb 
súlyt, hogy a gyermek és az ifjú szívéhez tanulótársai állanak a leg
közelebb, ezeknek gondolkozása van reá a legnagyobb hatással. 
Az előőrsök képviselik a szovjet szellemét nemcsak az iskolában, 
de még a családban is. I tt az a feladatuk, hogy a szülők vallásos 
képzeteit lerombolják, őket vallásos érzelmeik nyilvánításában aka
dályozzák, a szentképeket otthonukból eltávolítsák, a szülőket a 
templom látogatásától visszatartsák. Az előőrsnek lelkesedéssel kell 
végezni feladatát, hősiesen szembe kell szállnia szüleivel és büszke 
önérzettel elviselni az esetleges büntetést a szülők részéről. „Az elő
őrsök hidat alkotnak az új és a régi, előítéletekkel megrakott nemze
dék között és gyenge kezükkel aláaknázzák a régi regime legerősebb 
v á rá t : a családot.“ (Bucharin.)

3
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Az atheizmusra nevelés, az ifjúságnak a múlttól való teljes el- 
szakítása azonban csak negatív célkitűzések; a szovjet nevelésnek 
a rombolás mellett építő tendenciái is vannak, de ezek csak 
politikai és gazdasági természetűek. Azok a különféle tervek, 
amelyek majd a vetésterület növelését, a gabonaneműek hoza
mának, avagy az ipari termelésnek megsokszorozását célozzák, 
mint pl. az ötéves terv is, az iskolának is megannyi célkitűzést 
jelentenek. A tanulóknak nemcsak az a kötelességük, hogy tanítóik
kal gyakorlatilag is résztvegyenek pl. a gabonatermelés fokozását 
célzó kampányban, hanem a falu lakóit arról is meg kell győzniük, 
hogy a vetésterület és ezzel a termés növelése létérdeke úgy az 
egyesnek, mint az egésznek, az orosz birodalomnak és az orosz 
parasztnak. Egy-egy község iskolája pl. beszedi és elszállítja a köz
ség feleslegesnek ítélt gabonáját, gyűjtéseket szervez pl. egy léghajó 
építésére, állami kölcsönkötvényt propagál, a kollektív gazdaságok 
(kolchos) gépeit ellenőrzi és kezeli.

A szovjet iskola tehát nemcsupán kommunista ,,polgárokat“ 
nevel, hanem közvetlenül vesz részt politikai feladatok megvalósí
tásában is. Minthogy ma a szovjet legaktuálisabb problémája a biro
dalom teljes indusztrializálása, az iskolát is egy új, annak munkáját 
alapelveiben átformáló feladat elé állították. Az új jelszó az iskola 
politechnizálása. Ez abban áll, hogy az oktatás a tanulót az „álta
lános műveltség“ helyett sokoldalú technológiai ismerethez és ahhoz 
a képességhez juttassa, hogy a birodalom általános, tehát mind mező- 
gazdasági, mind ipari termelésében tájékozódni tudjon. Az iskola és 
a mezőgazdasági, vagy ipari üzem a legszorosabb kapcsolatban 
legyenek egymással : az iskola csak előkészítő az üzemi munkára. 
Ez az előkészítés úgy történik, hogy a tanulók a termelés fogalmával, 
történetével, törvényeivel, a termelés velejáró szociális vonatkozá
sokkal megismerkednek, másrészről azonban gyakorlatilag is részt 
vesznek a termelésben. Minden iskola egy bizonyos üzemmel áll 
összeköttetésben, amellyel szerződést köt. E szerződésből kifolyólag 
az iskolának jogai és kötelességei vannak az üzemmel szemben. 
Joga az pl., hogy a tanulók tanítóikkal bármikor megjelenhetnek 
az üzem területén, ott mindent megszemlélhetnek, egy-egy munka
nemben egy-egy feladatot meg is oldhatnak. Az iskola kötelessége, 
hogy az üzem munkásait az ötéves tervben vállalt munka teljesíté
sére buzdítsa, a munkásokat ellenőrizze, a munkát számonkérje. 
Az üzem a maga iskoláját, vagy iskoláit köteles fenntartani, dologi 
és személyi kiadásait fedezni. Különösen nagy súlyt helyeznek a 
kollektív mezőgazdaságok iskoláinak, tehát a falusi iskoláknak a 
politechnizálására.

A forradalom kezdetén azt a célt tűzte ki az orosz pedagógia, 
hogy az iskola a gyermeket alkotó tevékenység által alkotó munkára 
nevelje. Ma azonban az orosz iskola nemcsak, hogy teljesen gyakor
lati irányú iskola lett, hanem a politechnizálás jelszava alatt poli
tikai eszközzé süllyedt, az ötéves terv mielőbbi végrehajtásának
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eszközévé. E politikai cél szolgálatában áll ma minden orosz iskola
faj, az elemi iskola éppúgy, mint az egyetem. A politechni- 
zálás módszere és programmja még nincs részleteiben kidolgozva. 
A .szovjetkormány azonban kötelességévé teszi a pedagógiai kutató- 
intézeteknek, hogy minden energiájukat e kérdés tanulmányozására 
fordítsák. Az új pedagógiai elvnek életkorok szerinti különböző 
alkalmazásának lehetőségét és módját részletesen vizsgálják meg és 
dolgozzák ki. Az új módszer e tudományos pedagógiai intézetek meg
állapításai, valamint az egyes iskolák gyakorlata alapján kezd elvei
ben kibontakozni.

Az üzemi munka megfigyelésének és az abban való aktív rész
vételnek nem csupán az a célja, hogy a tanuló bizonyos szakismere
tekre tegyen szert, a technikai munkát elsajátítsa, hanem az is, 
hogy az üzem termelő munkájából a termelés mibenlétét, annak 
törvényeit, jelentőségét megismerje : egységes képet nyerjen a ter
melésről. Az üzemi munkával kapcsolatban sajátítja el az elemi 
természettudományi ismereteket, de egyszersmind a magasabbfokú 
gazdasági és társadalmi ismereteket is. A produkció sokféle
ségében meg kell találnia az egységet: az új nemzedék így nevelődik 
reá a termelés rendszerességére.

E célok elérése érdekében fölöttébb fontos, hogy az iskola és 
az üzem, a tanító, tanulók és a munkások a legbensőbb kapcsolat
ban legyenek. A tanuló együttérezzen a munkással, a munkás is 
érdeklődjék az iskola munkája iránt. Nemcsak a tanulónak van 
szabad bemenetele az üzem területére és betekintése az üzem mun
kájába, hanem a munkásnak is az iskolába. A szovjet irányító peda
gógusai igen melegen ajánlják, hogy a munkásokat, a szülőket mint 
tanerőket is be kell vonni az iskola életébe ; a politechnizálás, ezzel 
az álmodott szovjetparadicsom csak így valósulhat meg.

Az iskola politechnizálása gyakorlati megvalósítására az új 
szociálista munkamódszereket alkalmazza a szovjetpedagógia. Egy- 
egy üzem, egy-egy munkanem munkásai közül egy-egy kisebb cso
port alakul, az ú. n. rohamcsapat, amely arra vállalkozik, hogy 
bizonyos munkát záros határidőn belül elvégez. A rohamcsapat 
tagjainak a szovjet-közigazgatás bizonyos kedvezményeket biztosít 
élelemben, ruházatban, lakásban, előlépési lehetőségeket, üdítő uta
zást és pihenést a jól és pontos időre végzett munka után. Különös 
súlyt helyez arra, hogy az oktatómunkások soraiból is ilyen roham
csapatok szervezkedjenek az iskolai oktatásnak a politechnizálás 
szempontjából történő átszervezésére és ilyen irányú eredményes 
munkájára.

Egy másik eljárás a szociálista versengés, amely abban áll, hogy 
egy-egy csoport, pl. egy-egy iskolának a tantestülete, versenyre 
hívja a másik csoportot, illetőleg egy másik iskola tantestületét. 
Szerződést kötnek egymással egy-egy tervnek, jelen esetben a poli
technizálás tervének záros határidőn belül való végrehajtására. 
A versenyt előre kijelölt versenybírák döntik el, a győztes csoport
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ugyanolyan jutalomban részesül, mint a vállalt feladatát kifogás
talanul teljesítő rohamcsapat.

Némelyik iskola tantestülete egész katonai szervezetté alakul, 
hogy kitűzött célját annál bizonyosabban megvalósíthassa. Van 
egy parancsnokuk, aki a munkát kiosztja közöttük, minden kisebb 
csoport élén egy-egy tiszt áll. A tisztek 10 naponként ellenőrzik a 
munkát és tapasztalataikról parancsnokukat tájékoztatják. Az ilyen 
katonai szervezet fegyvere, amint ők dicsekednek vele, a ceruza és 
a könyv, frontja az írástudatlanság, az elmaradottság, a tudatlan
ság, a vallásos és nemzeti előítéletek.

E szervezetnek a tanulók egyrésze is tagja. Felkutatja az iskola- 
köteles gyermekeket, az analfabétákat, ellenőrzi a gyermekek isko
lába járását, őrködik afölött, hogy minden gyermek hozzájusson a 
számára megállapított ruhához, cipőhöz, írószerhez és könyvekhez. 
E szervezetnek kötelessége az is, hogy az iskola és az üzem közötti 
kapcsolatokat céltudatos propagandával mélyítse, rábírja a munkáso
kat, hogy az iskola életében tevékeny részt vegyenek, a tantermek, 
munkahelyek, műhelyek, laboratóriumok felszereléséről gondos
kodjanak.

A politechnizálás mellett az orosz tanügynek egy másik, a 
szovjet keletkezéséből, eddigi történetéből, jelenlegi külpolitikai 
helyzetéből természetes törekvés ad sajátos jelleget. Ez az iskola 
militarizálása. Az iskola a politechnizálással a politika szolgálatá
ban áll, a militarizálással pedig az új társadalmi rend megvédésére 
és terjesztésére kíván fanatikus sereget nevelni. A militarizálás kato
nai kiképzés, amely már az iskolaköteles korban megkezdődik és tart 
mindaddig, míg az ifjú iskolai nevelése be nem fejeződik. E képzés 
gyakorlati és elméleti irányú ; az előbbi igen intenzív testi nevelést 
végez, az utóbbi az elméleti katonai tudományokban az iskolatípus
nak és a tanulók fejlődési fokának megfelelően ad kiképzést. A kato
nai kiképzés a hadsereg tisztjeinek feladata, a katonai hatóságok 
az iskolai hatóságokkal szoros kapcsolatban vannak, annak el
helyezésébe, munkarendjébe, általában személyi és dologi ügyeibe 
beleszólásuk van.

A militarizálásból azonban a tanerőknek is ki kell venni a ma
guk részét. A katonai szellemnek nemcsupán a katonai kiképzés 
gyakorlati és elméleti óráin kell érvényesülni, hanem az iskola min
den munkájában. „Hiábavaló volna ugyanis — mondja az orosz 
tanácsok egyik kongresszusa — a kommunista szellemben való 
nevelés, ha az ifjúság nem nyerne megfelelő kiképzést az új rend 
megvédésére.“ A szociálista rendnek minden férfi-tagja egyszersmind 
katona is, aki szívesen áldozza életét is ez új rendért.

A szovjet tanítórendjének igen nehéz a helyzete. Megbecsült 
tagja ugyan az új rendnek, főképpen annak exponensei, a vezetők 
részéről, de vállára súlyos terhek nehezednek. Neki apostolnak kell 
lenni, lelkesedni és lelkesíteni. Igen nagy bűne volna, ha munkáját
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közönbösen végezné, ha nem törekednék minden erejével a régi elő
ítéletek, tradíciók, szokások, erkölcsök kiirtására. Munkáját a helyi 
hatóságok a legszigorúbban ellenőrzik. Ha pl. vallásellenes tevékeny
ségét e hatóságok, avagy az atheisták szövetségének helyi sejtje 
nem tartja kielégítőnek, állásától mihamar megfosztják. De nem
csak a munka minősége, hanem mennyisége tekintetében is magasra 
fokozott igényeket támaszt a tanítóval szemben a kommunista rend.

A kommunista „polgár“ élete szigorúan megszabott keretek 
között pereg le, szinte minden lépését szabályok írják elő. Az iskola 
ilyen életre készít elő, tehát a tanulók szabadságát is korlátozni kell. 
Az ifjúság felett a tanító éber szemmel állandóan őrködjék. Nemcsak 
felesleges, hanem egyenesen káros az iskolai szünet. Az orosz taná
csok 1930-ban tarto tt kongresszusa elvileg állást is foglalt az iskolai 
év, illetőleg munka megszakíthatatlansága mellett. Az orosz tanító 
a még megmaradt iskolai szünnapokon is együtt van tanítványaival, 
amikor is az iskola tanulmányi kirándulásokat tesz.

Iskolán kívül a tanító agitátor, aki eljár az üzemekbe, az egyes 
munkásszervezetek gyűléseire, hirdeti a kommunista igazságot. Mint 
a hatóságok bizalmasa, ellenőrzi környezetét, a mezőgazdasági, vagy 
ipari üzemet és annak vezetőit, észleleteiről jelentést kell tennie. 
Ilyen szerepet természetesen nem minden tanító tud betölteni, ezért 
a tanítók elbocsátása, az állástól való megfosztás napirenden van. 
A tanító mint az államhatalom, az erőszak exponense nem rokon
szenves a lakosság, különösen a falusi, vallásához, tradícióihoz 
ragaszkodó lakosság előtt. I tt a tanító élete sincs biztonságban : 
megtörténik, hogy a tanító-agitátort a felháborodott parasztság 
agyonveri. Nem csoda ezért, ha a falu és a kisváros tanítói otthagyják 
pályájukat és más foglalkozás után néznek.

Az orosz iskola a szovjeturalom kezdetén a legújabb nyugat
európai elméleteken épült föl. Ez elméletek azonban nem bizonyul
tak  elegendő elvi alapul egy, a szovjet politikai és katonai céljait 
teljes odaadással szolgáló iskolarend kiépítésének. A szovjet peda
gógusai módosították, viszonyaikhoz alkalmazták a kölcsönvett 
alapelveket, avagy az orosz eszme, termelés nagy áradatában új 
princípiumokat kerestek és találtak. E módosított és az új alap
elvekre épített orosz iskola teljesen politikai célok szolgálatában, 
kollektív szempontok szerint rendezkedett be szervezetében, tanul
mányi rendjében, egész nevelő és oktató eljárásában, kizárva műve
lési anyagából minden humánumot : az orosz iskola éppen olyan 
exotikummá lett, mint maga az új társadalmi rend, amelyet szolgál
nia kell.

(A Pädagogisches Zentralblatt 1932. évi 1., 2., 3. száma 
alapján.) P. /.
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A  középiskolai német nyelvoktatás 
két kérdéséhez.

A középiskolai németnyelvi oktatás egy pár sürgősen aktuális 
kérdésének szóvátételére késztet az a remény, hogy illetékes körök 
még idejében fognak segíteni azokon a bajokon, amelyeknek súlyos 
voltát minden német szaktanár érzi.

A németnyelvi oktatás ügye a VII—VIII. osztály heti 2—2 
órája és a németnek ju tta to tt, látszólag tekintélyes óraszám (26) 
helytelen elosztása miatt még mindig a lehető legszomorúbb hely
zetben van. Nem szeretek nagy szavakat használni, de szerintem 
a VII—VIII. o. csekély óraszáma következtében jobban haladunk 
a csőd felé, mint valaha ! — Hallom ugyan a felhördüléseket egyesek 
részéről : Hogyan lehet ilyen kijelentést kockáztatni ma, amikor 
először is csak 2 év tapasztalataira tekinthetünk vissza, na meg az 
1930 szeptemberében életbeléptetett reform révén óraszám tekinteté
ben előkelő helyre kerültünk !

Hogy a német oktatás mindig gyenge eredménnyel dolgozott, 
éz letagadhatatlan. Legyen szabad e mindenki által ismert tény 
alátámasztására Gombocz Zoltánnak egy odavetett megjegyzésére 
hivatkoznom, aki arra az esetre, ha a latint a középiskolából száműz
nék, vagy a felsőbb osztályokra szorítanák, azt jósolja, hogy „a fran
cia és olasz, de valószínűleg az angol tanítás eredménye is éppen 
olyan siralmas lesz, mint a németé,“1 Koszó János, a modern nyelvi 
oktatás egy lényeges feladatát tárgyalva „Művelődésismeret mint 
a modern nyelvi oktatás alapja“ c. értekezésében azt írja : „Felső 
osztályaink (lóként VII—VIII.) 2—2 heti órája. . . nevetségesen kevés 
olyan tárgyra, hol készség megszerzéséről van szó.“1 2

Hogy a német nyelvoktatás szomorú eredményeinek tagadhatat
lanul a kevés óraszám egyik legfőbb oka, azt Kemény Ferenc is ki
emeli abban a beszámolójában, amelyben a közgazdaságtudományi 
karnak a középiskolai gyenge eredményű modern nyelvi oktatásra 
vonatkozó memoranduma ügyében 1924-ben a V. K. Minisztérium
tól bekért és 111 középiskolától beérkezett szakvéleményeket dolgozza 
fel.3 De általában véve keveslik az óraszámot maguk az iskolák is, 
mert az említett beszámoló szerint 75 iskola szakvéleménye utal erre

1 Gombocz Zoltán : Nyelvtudomány és nyelvtanítás. Magyar Szemle 
1931. 218—221. o.

2 Magyar Pedagógia 1931. 9. o.
3 Kemény Ferenc : Az élő idegen nyelvek tanítása ügyében. Magyar 

Pedagógia 1926. 29—40. o.
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a súlyosan gátló tényezőre, amelyet az újabb 26-os heti óraszám 
sem küszöbölt ki.4

Az óraszám ügyével, mint a németnyelvi oktatás „rákfenéjével“5 6 
ezelőtt 3 évvel magam is foglalkoztam egy felolvasásomban, ame
lyet a Református Tanáregyesület 1929-i közgyűlésén a nyelvi szak
osztályban tartottam , akkor, amikor a legújabb reform még csak 
jelezve volt. Rámutattam az 1924, illetve 1926-os tanterv hibáira, 
főleg a VII—VIII. osztály heti 2 -2 óráját és a helytelen óraelosztást 
kifogásolva.

Azóta az 1930-as reform a németet az I. osztályba vitte le heti 
5 órával s ugyanennyit ju tta to tt a II. osztályban is, viszont a latint 
szorította fel a III-ba. — Nem célom itt kitérni arra a mindenesetre 
fontos és vitatható kérdésre, vájjon egyáltalában helyes-e a közép
iskola legalsó egy vagy két osztályában akár holt, akár élő idegen 
nyelv tanítása®, azonban egy körülményre mégis rá kell mutatnom. 
Annak, hogy ezután nélkülöznünk kell a németnyelvi oktatásban 
azt a könnyebbséget, hogy a német (indogerman) grammatikai fogal
mak megmagyarázásával és beidegzésével az előző két év alatt szer
zett latin grammatikai ismeretek alapján nem sokat kellett törőd
nünk7, még más, nem kicsinylendő hátránya van. A túlterhelés megint 
csak növekedett az új beosztással, mert míg a latin grammatikai 
tudás mégis csak támogatta a német nyelvtani tudást, ez fordítva 
nem fog állani oly mértékben.8

Mindezektől a vitatható, azonban mégis csak lezárt kérdésektől 
eltekintve, tény az, hogy a németnek az I. osztályba történt levitelé- 
vel a reálgimnázium olyanfajta iskolatípussá vált, amelyet a porosz 
tanterv külön kategóriába sorol : Anstalten mit einer neueren Fremd
sprache als grundständiger Sprache (Reform realgymn., Ober-real- 
schule, Deutsche Oberschule). — De viszont hol van a mi reálgimná
ziumunk ezeknek az iskoláknak első modern nyelvi óraszámától !

4 Csak mellékesen jegyzem meg, hogy nem óhajtok kitérni e cikkem
ben azokra a szintén fontos problémákra, amelyek pedig szorosan ehhez a 
tárgyhoz tartoznak, mert helyszűke miatt kellett korlátoznom a mondani
valóimat két kérdésre.

5 Kemény Ferenc fent idézett cikke, 35. o.
6 Utalok itt egyrészt az alább közlendő új osztrák középiskolai tan

tervre, amely határozottan e megfontolás eredményét mutatja, másrészt 
Kemény Ferenc idézett cikkének 37. oldalán a 11. pontban foglaltakra.

7 Bár — amint Gombocz is megállapítja idézett Cilikében — a latin 
nyelvtani tudás a középiskolában tanított indogermán (neolatin, német és 
angol) nyelvtanok közül a német nyelvtani tudást támogatja a legkevésbbé. 
Különben is Gombocz ebben a körülményben látja az akkor még (5 éves 
német oktatásnak abszolúte is kevesebb eredményét a francia, olasz vagy 
angolénál.

8 ,,A latin káros befolyásától“ valóban meg is védjük a még gyen
gébb nyelvérzékű gyermeket, amint ezt a reform megalkotója remélte (lásd 
OKTK. LXIII. évf. 217. o.), de hogy a germanizmusoktól miképpen fogjuk 
megóvni ugyanazt a korosztályt, azt nem tudom.
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A latin reálgimnáziumi óraszáma mellett a német 26-os óraszáma 
még mindig kicsi. — Hadd álljon itt az osztrák és német középiskolák 
élő idegen nyelvi óráira vonatkozó tanterve :

Ausztriában9 10 :
Realgymnasium, A )  típus . . . . ----------------  5 5 3 4=17.*

„ B )  „ . . . .  — 5 5 5 4 3 3 3=28.**
„ C) „ . . . .  — 5 5 5 4 3 4 4=30.***

R e a lsc h u le .........................................— 5 5 5 3 3 3  2=26.
* (Latin II—VIII. 32.) ** (Latin V— VIII. 21.) *** (Latin V—VIII. 24.)

A humanisztikus gimnáziumban modern nyelv nincs. Második 
élő idegen nyelv csak a reáliskolában van, az V—VIII.-ban 12 órával.

Németországban a porosz tanterv szerint10:
Gymnasium, 1 . modern ny. . — — 3 2 2 2 2 2 2=15.*
Realgymn., 1 . 9 9 9 9  • — 3 4 4 4 4 4 4=27.**
Reform.- )1. „ . 6 6 6 5 5 4 4 4 4=44.***

realgymn. <2. 9 9 9 9  • — — 5 5 4 3 3 3=23.
Ober- 1 1 . „ . 6 6 6 5 5 3 3 3 3=40.****

realsch. 12. — — 5 5 3 3 3 3=22.
Deutsche J1- 9 9 „ . 6 6 6 6 6 4 4 4 4= 46 *****

obersch. (2. 9  9 9 9 4 3 3 3 =  13.
* (Latin 53, görög 36.) ** (Latin 20, 2. m. ny. 20.) *** (Latin 16.) 

**** (Latin nincs.) ***** (Latin nincs.)

Ha Realgymnasiumban és Reformrealgymnasiumban az első 
idegen élő nyelv angol, akkor 3 órával kevesebb ennek az összóraszáma 
viszont 3-mal több a másodiké.

A fenti táblázatok világosan mutatják a modern nyelvek teteme
sen nagyobb óraszámát Németországban, amiből le kell ugyan szá
mítani a 9. év m iatt egy évre eső óraszámot, de viszont nem szabad 
megfeledkezni arról a pluszról sem, amit könnyebbség szempontjá
ból a német és a többi indogermán nyelvek közötti rokonság jelent. 
Ausztriában körülbelül egy szinten mozog az óraszám a miénkkel, 
de itt is feltétlenül szerencsésebb az elosztás ! Újból hangsúlyoznom 
kell most is azt, amit 3 évvel ezelőtt a 20-as óraszámra mondottam : 
ha már semmi áron sem lehet az eredményesebb oktatás kedvéért 
több órát ju ttatn i a németnek, amire pedig égetően szükség volna, 
legalább célszerűbben kellene ezt a 26-os óraszámot felosztani, egyszer

9 Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. 1928. 42. Stück, am 
12. VI. — 1041, 1051, 1055, 1110. o.

10 Dr. Otto Boelitz: Der Aufbau des preussichen Bildungswesens
nach der Staatsumwälzung. Leipzig, Quelle u. Meyer. 1925. II. 202—205. o.
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smind sürgősen kellene gondoskodni arról, hogy a VII. és VIII. osztály 
órái emeltessenek fel 3-ra ! Ez a minimum, amit meg kell, de meg 
is lehet tenni, ha nem akarjuk nevetséges színvonalra süllyeszteni 
a már eddig is sokat és joggal támadott középiskolai németnyelvi 
oktatást ! Tudom én nagyon jól, hogy az eredményessé tételnél 
sok minden más tényező is közrejátszhatik hathatósan, de, hogy 
az óraszám tisztességes emelése, illetve annak célszerű elosztása 
a legelső kellék, azt bátran merem hangoztatni.

A VII—VIII. osztály heti 2 órájáról még csak annyit : Mutassa 
meg nekem valaki, hogyan lehessen ennyi idő alatt irodalomtörté
netet tanítani, az előírt anyagot, szemelvényeket elolvastatni és meg- 
tárgyaltatni, dolgozatokat Íratni és javíttatni, a tanterv utasítása 
szerint ,,a német szellemi élet ismeretében tájékozottságot“ nyújtani ! 
S mindezek után az érettségi !

*
Németnyelvi oktatásunk egy másik fontos kérdése az írásbeli 

érettségi vizsgálat tárgyának megállapítása. — Amilyen örömmel 
üdvözölte bizonyára minden szakember ezt az újítást, mert hiszen 
ezáltal régi óhajtás teljesült11, és a németnyelvi oktatás jelentősége 
emelkedett a tanuló ifjúság szemében, éppen olyan helytelennek 
tartom most is, mint 3 évvel ezelőtt a rendelet megjelenésének hírére, 
azt a követelményt, hogy írásbeli feladatul magyar szövegnek németre 
való fordítása kívántatik meg.

Lehetne arról is vitatkozni, hogy vájjon helyes volt-e az érett
séginek csak írásbeli részben való megállapítása és a szóbelinek pusz
tán elégtelen dolgozat vagy évvégi osztályzat és írásbeli eredmény 
közötti lényeges különbség esetén való beállítása. Igaza van Kar- 
deván Károlynak abban, hogy ,,az oly tárgyakban, melyek csak az 
írásbelire korlátoztatnak, a tényleges eredmény sokkal rosszabb 
lesz, mintha a szóbeli is hozzájárulhatna a megítéléshez.“11 12 Walther 
Béla viszont „Az érettségi vizsgálatok reformjáról“ szóló cikkében 
általában az írásbeli dolgozatokra helyezi a súlyt.13

E kérdésről nem óhajtok vitába bocsátkozni, bár a magam 
részéről lényegesebbnek és reálisabb képet adónak tartom a szóbeli 
vizsgálatot, hiszen közismert tény, hogy a tanuló írásbeli feladatai, 
rendszerint egy fokkal rosszabbak, mint feleletei és osztályzata. — De 
igenis helytelenítem mindkét előbbi említett cikkírónak azt az állás
pontját, hogy az írásbeli dolgozat tárgyául a magyarról németre 
való fordítást tartja  helyesnek. Kardeván Károly azt mondja : 
,,A grammatikai alapon álló nyelvbeli készséget legbiztosabban 
az anyanyelvből való fordítással lehet megállapítani.“14 Walther

11 Akadtak olyanok is — igaz kevés számmal —, akik ellenezték. 
Lásd Kemény Ferenc idézett beszámolójának 35. oldalát.

12 Az új cseh-szlovák érettségi szabályzat tanulságai. OKTK. LXV. 
évf. 174. o.

13 Magyar Pedagógia 1929. 80. o.
14 Feni idézett cikk 173. o.
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Béla szerint ,,az eddig dívott németnyelvi szabad dolgozat mellő
zendő, mert ezek az ú. n. szabad dolgozatok, tapasztalat szerint, 
nagyon ritka kivétellel csak a kérdéses tárgyról az iskolában tanul
taknak emlékezés szerint való reprodukciói voltak és így a tanulók 
stílusbeli készségének megítélésére is kevésbbé voltak alkalmasak, 
mint a fordítás.“15

Mind a két felfogásban van valami igazság, de azért ez nem 
elég indok arra, hogy írásbeli feladatul magyar szövegnek németre 
való fordítása állíttassák követelménynek és biztos megítélési alap
nak. — A tanterv célkitűzése ez : „Újabb német írók műveinek biz
tos nyelvtani ismereten alapuló megértése és ennek alapján tájéko
zottság a német szellemi élet ismeretében“, továbbá „gyakorlott
ság a német nyelvnek írásbeli és szóbeli használatában.“ Az anya
nyelvről németre való fordítás én szerintem nem ismérve a fenti 
követelményekig való eljutásnak. Még az idegen nyelvet jól beszélő 
részéről is bizonyos készséget feltételez az eredeti, tehát zamatos, 
jó magyarságú szövegnek jó németséggel való visszaadása. Imígy- 
amúgy lefordíthat egy szöveget a közepes tehetségű is, de bizony 
az anyanyelvi szövegnek változatos és az eredetinek ízét éreztető 
fordítása nagy aktív szókincset és fejlett stiláris készséget feltételez. 
Arról ne is szóljunk, hogy az ilyen készségre a tanulót külön kell ne
velni (VII—VIII. o. 2—2 óra !).A szókincs rögzítésére, a nyelvtani 
ismeretek észszerű gyakorlására igenis helyes minél gyakrabban 
magyarról németre fordíttatni (magam is végeztettem mindig és nem 
is kicsinylem a németre való fordítás jelentőségét), de túlzott köve
telmény az ebbeli készséget zsinórmértékül venni a nyelvi tudást 
illetőleg. — Én bizony nem látok nívó-alászállítást abban, ha a tanuló 
érettségi írásbeli feladatul modern német szépprózai vagy esetleg 
könnyebb tudományos szöveget kap magyarra való fordítás céljá
ból (az átlagnak úgyis ilyenfajta nyelvi tudásra lesz szüksége), 
s azonkívül adunk fel a jobbaknak valamilyen önálló fogalmazási 
témát. *

Erre a két kérdésre, az óraszám és az érettségi írásbeli tárgyának 
kérdésére óhajtottam ráirányítani szerény megjegyezéseimmel az 
illetékesek figyelmét.

(Kisújszállás.) Jausz Béla.

Református tankönyvsorozat kiadása.
A ceglédi közgyűlés elé terjesztett tankönyvkiadási javaslatom 

általános helyesléssel találkozott. A jelenlevő tagtársak mindnyájan 
helyesnek és kívánatosnak tarto tták  a terv megvalósítását. Gondo
lom, hogy a távolmaradottak is hasonló véleményen vannak s ezért

15 Fent idézett cikk 81. o.
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feleslegesnek tartom újabb érvek felsorakoztatását. A hozott hatá
rozat is, amely a központi igazgatóságra bízza a gyakorlati kivitel 
részleteinek a megállapítását, mindnyájunk tetszésével találkoz- 
hatik. így most csak azoknak szeretnék néhány szót szólani, akik a 
tankönyvkiadás gyakorlati nehézségeire hívták fel a figyelmet.

Mondják, hogy a tankönyvek kiadása csak papíron lesz rentá
bilis, mert a Konvent nem teheti kötelezővé a kiadott tankönyvek 
használatát, bennünk — tanárokban — pedig olyan kevés a szoli
daritás, olyan erős a széthúzás és irígykedés, hogy a legtöbb iskola 
nem fogja bevezetni ezeket a könyveket. Ezt ugyan én nem tudom 
elhinni, de az aggodalmaskodók megnyugtatására mégis számolni 
kell ez ellenvetéssel. Szerintem nem is lenne szükség arra, hogy a 
Konvent kötelezővé tegye tankönyveinket. A kiadás előtt minden 
iskola igazgatójától és szaktanáraitól bekérnénk egy nyilatkozatot, 
amelyben kötelezőleg megígérnék tankönyveink bevezetését. S azt 
hiszem, ezt a nyilatkozatot bátran kiállíthatná minden szaktanár, 
ha előzetes biztosítékot nyerne arra, hogy a tankönyvek igazán jók 
lesznek. Ezt is elérhetnék úgy, ha a tankönyvek felülbírálására az 
egyházkerületek iskolái a maguk tanárai közül ajánlanának egy-egy 
szaktanárt az ORTE-nek. A közbizalom alapján működő bírálók 
által jónak minősítendő tankönyvek bevezetését aztán nyugodt 
lélekkel megígérhetné mindegyik középiskola.

Nem lenne az szép, ha az irodalmi ritkaságok kiadásának min
tájára a különböző tárgyak tankönyveit különböző református közép
iskolák kiadásában jelentetnénk meg? Bizonyos vagyok abban, hogy 
úgy a debreceni, mint a sárospataki, pápai, mezőtúri, nagykőrösi, 
csurgói, vagy halasi középiskolák szívesen vállalnák a tankönyvek 
kiadásának adminisztrációját a várható nagy erkölcsi haszonért. 
A kiadás költségeiről való gondoskodást, illetve az anyagi fedezet 
előteremtését már a közgyűlésen magamra vállaltam.

Legkomolyabb ellenvetésük van azoknak, akik azt mondják, 
hogy ha rentábilis lenne is pl. az I. osztályos számtantankönyv 
kiadása, anyagi nehézségek m iatt nem tudnók kiadni pl. az irodalom- 
történeti, fizikai, vagy görög tankönyveket. Első pillantásra igazuk 
is van az így beszélőknek. Gondoljuk meg azonban, hogy nekem van 
már nyomtatási ajánlatom az ország egyik legjobb nyomdájától, 
amely 3000 példányban ivenként 200 P-ért hajlandó elkészíteni a 
legjobb kiállítású tankönyveket. Eszerint egy ív előállítási ára 7 fillér. 
Minthogy pedig egyik osztályban sem szabad 15 ívnél (240 oldalnál) 
terjedelmesebb könyvet adni a tanulók kezébe, még az ilyen könyvek 
kiadása sem kerülhet többe 105 fillérnél. Viszont igaz, hogy a felső 
osztályokban 3000 példányt nem lehet rövid idő alatt elhelyezni. 
Éppen ezért kellene az alsó osztályokon kezdeni, mert az itt megta
karított összegekből lehetne fedezetet nyerni a nehezebben kiadható 
tankönyvek számára. S gondoljuk meg, hogy ha mi tankönyveinket 
1 P-ért tudjuk adni, ezeket a könyveket sem beköttetni, sem anti- 
quáriusnak eladni nem lesz érdemes s mivel a szülök maguk is örülni
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fognak, ha gyermekeik új könyveket kaphatnak 1 P árban, minden 
évben nagyobb tömeg új tankönyv eladására számíthatunk. Ezekből 
az évenként befolyó összegekből bizonyosan találnánk fedezetet a 
felsőbb osztályos könyvek kiadására.

S kérdem, hogy ha az I. osztályos számtantankönyv bizonyosan 
rentábilis, nem éppen ilyen biztos jövedelmet lehetne-e szerezni az 
I. osztályos hittan, természetrajz, földrajz tankönyvekkel is? Vagy 
ha pl. a magyar nyelvhez csinálnánk minden osztály számára külön 
2—3 íves elméleti részt tartalmazó tankönyveket s összeállítanánk 
egy minden osztály számára használható anthológiát olvasókönyv
nek, nem járnánk-e el helyesebben? Egy helyesen összeállított 
anthológiára vevőket még az iskolán kívül is találunk.

Hát arra az erkölcsi haszonra gondoltunk-e, amit akkor érnénk 
el, ha a református iskolákban tanulók szülőinek tudomásukra ad
hatnánk, hogy nálunk nem 40—80 P-ért, hanem 10—15 P-ért lehet 
egy osztály tankönyveit megszerezni? Szociális szempontból is nagy 
teljesítmény lenne ez, de az egyes iskolák létszámát is előnyösen be
folyásolhatná, hiszen még tandíjemelés esetén is rekompenzálódná
nak a szülők a tankönyvek árának 30 P-ős leszállítása által.

Ceterum censeo : minél sürgősebben meg kell valósítani a refor
mátus tankönyvsorozat kiadását.

Szeghalom. Nagy Miklós.

B E L FÖ L D I LAPSZEM LE.

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, LXV. 6. sz.
Geszti Lajos : Néhány sor az oktató filmről címen reflektál Bf jel
zéssel ugyané lapban decemberben megjelent cikkre, mely szerint 
több igazgató igen súlyos kritikát gyakorol a kötelező filmoktatásról. 
Geszti, a filmügy kitűnő munkása, védelmébe veszi a Magyar Hol
landot, s kijelenti, hogy a vállalkozás hiába várta a magyar tanárság 
segítő munkáját s hogy ő maga is hiába agitál a filmoktatás érdeké
ben. Nos, erről kár a Magyar-Holland vállalkozásának megszűnése 
után — ami a tanév végével bekövetkezik — vitatkozni. Mi is igye
keztünk tanáccsal, megjegyzéssel belekapcsolódni a munkába, de 
nem igen lehetett. Mert a vállalat — tisztelet a kivételnek —• pl. elő
adókul sokszor nem végzett, vagy már végzett egyéneket alkalmazott. 
Amit adott különben, az ellen nem volt kifogás, inkább az ellen, 
amit nem adott. Nem mondjuk, hogy ezentúl jobb lesz, mert igaza 
van Gesztinek, hogy a filmoktatás kérdése nincs megoldva s a jövő 
bizonytalanabb, mint valaha. Mert megszűntetni valami létezőt 
könnyebb, mint újat teremteni s eddig csak megszűntetés történt, 
amennyiben a Magyar-Hollandnak felmondották vállalkozását.
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Ugyanaz, 55. sz. az április 2-i közgyűlésről számol be. Esztergomy 
Ferenc : A heti óraszám és szolgálati idő védelmében címen kifejti, 
hogy a tanárnak hetenként 30—-35 órája van, a köztudatban levő 
18 helyett. Külföldön — Németországot és Svájcot kivéve — min
denütt kevesebb a heti óra s a szolgálati évekkel kevesbedik a szám, 
nagyobbodik a megbecsülés, mely címben is nyilvánul. Megjegyzi, 
hogy az utóbbi 20 év alatt 10 év többletet kívántak a tanárság vállára 
rakni, mivel 30-ról 40-re emelték a szolgálati id ő t; pedig az iskolai 
munka mellett tudományos, társadalmi, irodalmi téren is a tanárság 
vezet. Szőts Gyula : Külső beavatkozás az iskolai életbe című cikke 
közérdekű még. Közölve még az Állásfoglalás a fizetéscsökkentés 
ellen című, kultuszminiszterhez intézett memorandum.

Magyar Középiskola, XXV. 1—2. sz. Petrich Béla : Remarque 
könyve és az iskola cikke arról szól, hogy részleteit német iskolákban 
olvastatják. Mivel a könyv az iskola becsmérlésére nevel, pesszi- 
misztikus hangú, nem találja serdülőkkel való tárgyalásra alkalmas
nak.

Magyar Tanítóképző, XLV. 2. sz. Csekő Árpád : Cselekedtető 
tanítás a mennyiségtanban, általánosabb érdekű.

Református Figyelő, V. 151. Magyar Illés : Vakáció ! Vakáció ! 
címen hibáztatja a szünidőmegnyújtó rendeletet s hogy az iskola 
utóbbi időben kísérletezés helye. Az ismeretlen szakértőknek, kik e 
rendeleteket kiadták, szeretne vakációt adni, hogy kipihenjék magu
kat. A cikk felfogása közlönyünk múlt számában kifejtett nézetünk
kel egyezik.

Kálvinista Szemle, XIII. 17. sz. Nagy József : Iskoláink kérdé
séhez címen Uetessy Kálmán ugyanitt felvetett gondolatához szól 
hozzá. Egységes iskolapolitikát k íván t: ne egyes gyülekezetek magán
ügye legyen az iskolafenntartás. Megállapítja, hogy az állam adta 
eddig az iskolák segélyeit, ennek következményeképpen az iskolák 
tanárai sokkal inkább az államéinak, mint az egyházéinak érzik 
magukat. Ezen úgy segítene, hogy az állam az egyház útján adná 
a segélyeket s hogy ne intézne egyes iskolák ügyében rendelkezése
ket s ne utalványozna közvetlenül tanároknak, tanítóknak fizetés- 
segélyeket. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést, mert mindkét protestáns 
egyházban elhangzik ugyanez a gondolat: Tény, hogy a tanár nem 
kapja egyenesen az államtól a fizetéskiegészílést, hanem az egyház 
pénztárán, vagy valamely szervén fut ez keresztül s a tanár az egyházi 
fizetéssel együtt kapja ezt meg, — legalább nálunk ez így van. — 
Intézkedést pedig csak az illetékes püspök útján tehet az állam. S ez 
az ú. n. fizetési ok nem idegenítette el a tanárságot az egyháztól. 
Most nem akarunk okokat, adatokat felhozni az állítólagos és szí
vesen hangoztatott elidegenítésre vonatkozólag. Szeretnők azonban, 
ha egyházi részről is megvizsgáltatnék, nincs-e másban is oka ennek, 
nemcsak a tanárságban. Közös érdek egyházaink és iskoláink szoros 
kapcsolata, tegye meg az egyház minden szolgája kötelességét, ne
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érezze magát a tanárság mostohának, akkor — hisszük — a har
mónia mindig meglesz, ha talán nincs is most teljesen meg.

Ifjú Évek, X. (*. Oravecz Ödön Széchy Károly emlékezetét idézi, 
ki mint evangélikus egyetemi professzor, sok derék tanárt és iroda
lommal foglalkozó munkást nevelt a kolozsvári egyetemen. — 
8. számában Horváth Károly emlékezik meg Thessedik Sámuelről, 
a szarvasi evang. lelkészről, ki a magyar mezőgazdasági oktatás neves 
úttörője volt másfél század előtt. Krónikás.

A Jövő Útjain legutóbbi száma a vidék pedagógiai nehézségeivel 
foglalkozik s evvel a legégetőbb kérdéskomplexumot világítja meg 
átfogó és mégis gyakorlati cikkeivel, melyek közül kiemeljük a követ
kezőket :

Gortvay György ,,A falu egészségügyével“ foglalkozik. Magyar- 
ország népessége jórészt falun, ill. tanyán lakik. A rossz kereseti 
viszonyok (nagyrészük mezőgazdasági napszámos munkás s kb. 
120 évi munkanapja van csak), a nagy helybeli távolságok, az agrár
típusú egészségügyi igazgatás kiépítésének hiánya folytán kultú- 
rális, egészségügyi lakás s ruházkodásbeli igényeit nem tudja kielé
gíteni. A munkás betegsegélyezések országos kiépítése, az otthoni 
fekvőbeteg ápolás intézményes megszervezése, vándorrendelések, 
köztisztasági fürdők létesítése stb. segíthetnek addig is, amíg a 
magyar mezőgazdasági termelés átszervezése, tervszerű telepítés stb. 
gyökeresen orvosolják a bajokat.

Karácsony Sándor rám utat arra, hogy a tanyai tehetséges gyer
mek mily könnyen elkallódik mai nevelési rendszerünk mellett. 
Nehezen ju t iskolához. Feltéve azonban, hogy rendes, osztatlan falusi 
iskolába, majd középiskolába kerül, ez sem jelent megoldást. Az 
iskolák a városi gyermek lelkére szabottak s a tanyai gyermek szá
mára a tanulás „nem életének a magyarázata, hanem csak közömbös 
adathalmaz“. Nem meghódítani, „csak megtermékenyíteni“ kell 
városi kultúrákkal a vidéket. A vidéki iskolának sui generis vidéki 
lélekből, vidéki kultúrából kell kinőnie, különben unatkozó, fásult 
idegen benne a tanyai, falusi gyermek.

Lichtmann Ferenc „Az iskolánkívüli népművelés feladatai vidé
ken“ c. cikkében arra az eredményre jut, hogy tapasztalatai szerint 
az iskolánkívüli népművelés a falusi népnél leginkább úgy érhet el 
célt, ha a gazdakörben fesztelen beszélgetés közben észrevétlenül 
tanítják őket. Az előadásokat nem nagyon szeretik. Megfelelő, népnek 
való irodalmat kellene összeállítani.

Vitéz Faragó Ede „Cserkész falujáráskor szerzett pedagógiai és 
szociológiai tapasztalatokéról számol be. Mind több s több cserkész- 
csapat vállalkozik arra, hogy regősként körbejárják a magyar fal
vakat. Igyekeznek a napi értékek megőrzése mellett kultúrát vinni 
az elhagyott, hihetetlen nyomorban élő, majdnem állati sorban ten
gődő falusi és tanyai nép közé. Minden teológiának, jegyzőtanfolyam-
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nak és tanítónőképzőnek rendszeres kiképzést kellene nyújtana a 
modern regőlésre.

Vidor Erzsébet a falu leánynevelésének a keresztyén leány- 
egyesületekben folyó újszerű munkáját vázolja.

Kiss József az elemi iskolát gyökerezteti a magyar talajba.
Nemesné M. Márta színesen írja le, hogy hogyan kísérli meg a 

Családi Iskola áthidalni a nagy város és a falu között tátongó űrt. 
Az iskola tanulói rendszeres levelezést folytatnak egy tanyai iskola 
gyermekeivel. Pénzt gyűjtöttek össze, hogy iskolaszereket vehesse
nek kis barátaiknak, a tanyaiak pedig saját faragványaikból küldtek 
ajándékokat a pestieknek. Levelek, saját készítette ajándékok, egy- 
egy látogatás s kialakul lassankint a közös megbecsülés egészséges 
alapja.

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .

A serdülő kor orvosi és neveléstani szempontból. írta : Tuszkai 
Ödön dr. Budapest, 1932. Mai Henrik és fia kiadása.

A komoly magyar orvosi irodalom meglehetősen egyoldalú. 
Orvos nagyjaink — igen kevés kivétellel —• munkáikban orvos
irodalmi nyelven orvosokhoz szólnak és teljesen elhanyagolják a nép
szerű orvosi irodalmat. Az egyetemi intézetek csakis a legmagasabb 
tudományos irodalom mentsvárai és még a közegészségügyi intézetek 
sem törődnek a tudomány népszerűsítésével, az egészségügyi művelt
ség széleskörű fejlesztésével. A népszerű modorban megírt komoly 
orvosi munka ezért nagyon kevés és az utóbbi időben a könyvpiacot 
ellepték a tévtanokat hirdető fércmunkák, a tudomány álarca alá 
rejtett eroticumok. A közönség pedig az egészséges élet után vágya
kozva olvasgatja ez értéktelen, sőt sokszor káros hatású könyveket 
és a nyom tatott betű varázslata alatt a laikusok közül sokan a tév- 
tanok, a féligazságoknak meggyőződéses híveivé vádnak.

Ilyen viszonyok mellett boldogan kell kezünkbe venni minden 
olyan munkát, mely magyar nyelven, mindenki által érthetően 
komoly, tudományos alapokon nyugszik. Tuszkai könyve szerencsés 
alkotás és bár nem tartalmazza az élettan és kórtan legújabb meg
állapításait, mégis minden fejezete újszerűén hat. Hosszú évek 
iskola-orvosi tapasztalata kristályosodik ki e könyvecskében. Külö
nösen figyelemre méltatja az iskola és főleg a szülők nevelési bot
lásait és magáévá teszi Kenedy vélem ényét: ,,A huszadik század 
legnagyobb szégyenfoltja, hogy a szülő serdülő gyermekét nem 
ismeri, azzal bánni nem tud, sőt teljesen tanácstalan vele szemben.“ 
Szerző ezen az állapoton akar változtatni.

A serdülők testi bajai után részletesen foglalkozik a lelki jelen
ségekkel, mely az önfékezés hiányosságában, esetleg teljes hiányá-
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ban nyilvánul meg, ehhez járul „a kíváncsi tudásvágy és a csodála
tosnak önkénytelen keresése, de mindez nem rendszeres gondolkozás, 
vagy elmélyedés útján, hanem kapkodásszerűleg“ ; a serdülő közben 
maga is érzi, hogy változáson esik át, hogy nem gyermek többé s 
felnőttnek akar látszani. A serdülő kor „végtelen érdekes a lélekbúvár 
előtt, mert általa korán és kicsinyben felismerheti a jövendő ember 
egész karakterét, akár jóra, akár rosszra legyen az hajlamos és ebből 
komoly alappal bíró jóslatokat sejthet“ .

Részletesen foglalkozik a serdülők öngyilkosságával. Ilyenkor 
elsősorban és a szülői ház ideges környezetében kell keresni a hibákat. 
A gyermek, a környezet és a nevelők orvosi megfigyelése alapján 
ma már „sok esetben szinte bizonyossággal mondhatunk jóslatot 
arra nézve, hogy mely esetben várható az öngyilkosság tragédiája“ , 
Személyes tapasztalatok alapján azt kell mondanom, hogy ez ön- 
gyilkosságok létrejöttében a sexuális vonatkozásoknak még több 
szerepe van, mint a szerző feltünteti, hiszen a rossz bizonyítvány
nak, a sikertelenségeknek, az öngyilkosságra lökést adó jelenségek
nek megindító oka a nemi élet nyilvánulásaival legtöbbször szorosan 
összefügg.

Érdekes a serdülők kriminalitása, mely leggyakrabban a cselek
vési vágy túlburjánzásán nyugszik és elkerülhetők, megjavíthatok, 
ha a gyermekeknek kellő működési területet biztosítunk.

A lelki jelenségeket psychopedagógiai szempontból is osztályozza 
és tárgyalja. Foglalkozik a szentimentalizmussal, a romanticizmussal, 
melynek megértése a szeretet jegyében a szülőknek és pedagógusok
nak igen fontos. Majd a nevelés eszközeit és hatását tárgyalja, főleg 
az akarat fejlesztésének szentel teret. Röviden emlékezik meg a 
jellemre való nevelés fontosságáról, az iskola szerepéről, az egészség
tan tanításának nagy nevelő hatásáról, ha azt jól tanítjuk.

Értékes fejezetekben foglalkozik a serdülők egészségtanával, a 
a felvilágosítás kérdésével, a masturbatióval, a coéducatioval, a mai 
gyermek sexualitásával és a sexuális pedagógiával. Szerzőnek ész
szerű megállapításai e fejezetekben csúcsosodnak ki. Végül a pálya- 
választás konfliktusairól ír.

A munkának hibája, hogy nem eléggé áttekinthető, sok benne 
az aránytalanság, egyes fejezetek túl rövidek, másokból viszont ki
rostálható lett volna nehány adat, sőt olykor ismétlésekbe is bocsát
kozik (Mikszáth esetét pl. 9 éves korában a törvényszéken 57. és 
125. oldalon, tehát kétszer is leírja). Mindazonáltal e kis könyv 
értéket jelent : a pedagógus megismerheti belőle egy komoly orvos 
véleményét a serdülő kor mindig aktuális kérdéseiről, a szülők pedig 
nagyon sokat tanulhatnak az összehordott sok-sok adatból gyer
mekeik érdekében.-

Debrecen. Dr. Jánossy Gyula.
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M E G JE G Y Z É SE K .

Levél a szerkesztőhöz. Mint olyan apa, kinek leánya az új érett
ségi szabályzat értelmében ez évben már kitüntetéssel is tehetne 
érettségi vizsgálatot, kívánom a Szerkesztő úr figyelmét valamire 
felhívni. Megjegyzem, nem tulajdonítok túlságosan nagy jelentőséget 
az érettségi minősítésének, azonban manapság, mikor esetleg azon 
fordul meg valakinek a főiskolára való felvétele, hogy kitüntetéses 
érett-e vagy jeles, talán ez sem közönbös. Az új szabályzat szerint 
kitüntetéssel érett az, kinek nemcsak az érettségi tárgyakból, hanem 
a középiskola összes érettségi bizonyítványba jutó tárgyaiból jeles 
osztályzata van. Ezek között a tárgyak közölt szerepel a rajz is, 
melynek osztályzatát a IV., vagy egyes típusokban a VI. osztály 
bizonyítványából jegyzik bele az érettségi bizonyítványba. Nem a 
rajznak, mint tárgynak lekicsinylése mondatja velem a következő
ket, hanem az a meggyőződés, hogy ez az ügyességi tárgy talán 
mégsem lehet az érettség fokára befolyással. Ugyanis a fiúiskolában 
a rajzban a geometria is benne van, így érthető, ha a minősítésre 
befolyást adtak neki, de a leányiskolákban a rajz kizárólag ügyességi 
tárgy, tehát nem fokmérője az érettségnek. Ilyen logikával az ének 
osztályzata még inkább kérhetne helyet az érettségiben, hiszen ott 
elméletet is kell tanulniok a tanuló leányoknak.

Nem fontos a minősítés, de fájó dolog, ha éppen a legjobb 
tanulók egy IV. osztályban nyert ,,jó“ következményeképpen esnek 
el a kitüntetéses minősítéstől, melyre szorgalmukkal, tehetségükkel 
rászolgáltak. Soraimmal erre az igazságtalanságra szeretném a szak
körök figyelmét felhívni. Egy tollvonással sokat változtatott már 
meg az új kultuszminiszter; nem lenne olyan nehéz ennek meg
szüntetése sem. Soraim közlését hálásan köszönve vagyok kész híve 
(  A l á í r á s ) .

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.

A debreceni kollégiumi könyvtár sorsa a kerületi közgyűlésen 
rendkívül heves vitára adott alkalmat. A közgyűlés az ügyet még 
részletesebb előkészítés céljából újra kiadta a kiküldött bizottság
nak. A reformátusság közös nagy kincsének a megmentése, egyfelől 
a minden elnyeléssel fenyegető államosítástól, másfelől a segítség 
hijján elsorvadástól, úgy látszik, mégis sikerülni fog.

Bereczky Sándor ünneplése. Ki ne ismerné az ő nevét? Aki val
lást tanított, az ő könyveit használta, s aki az utóbbi négyévtizeden
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át vallást tanult, azokból tanult. 47 évig szolgálta egyházát, mint 
a budapesti evang. egyház vallástanára, s közel négy évtizedet ebből 
a budapesti evang. gimnáziumban töltött munkában. A jelen iskolai 
év elejével nyugalomba vonult, s hogy most róla megemlékezünk, 
tesszük ezt abból az alkalomból, hogy a fenntartó egyház iskolája, 
kartársai, tanítványai és tisztelői meleg ünneplésben részesítették, 
az Egyetemes Felügyelő igazgatói címmel tüntette ki a tanügy jeles 
munkását. Nagy örömmel adunk erről hírt, mert a mai szomorú 
időben, mikor a tanári munka megbecsülésének olyan kevés jelét 
látjuk, mikor anyagi, de nem kevésbbé társadalmi helyzetünk is olyan 
nyomasztó érzéseket válthat ki belőlünk, sokszorosan kell örvendez
nünk jeles kartársunk ünneplésének, mert ez a magyar protestáns 
tanárságnak is ünnepe volt. Adja Isten, hogy egyházunk iskoláinak 
minden jeles munkása hasonló megtiszteltetésben részesüljön, mert 
bizony a múltban ezt nem tapasztaltuk. Be kell azonban e helyen 
is vallanunk, hogy ennek jórészt magunk voltunk o k a i: magának 
az illetékes iskolának, igazgatójának kell gondolnia arra, hogy távozó 
vagy más tekintetben arra érdemes tanártársai felé az illetékesek 
figyelmét odairányítsa. Ha mi nem tesszük ezt, nem fognak észrevenni, 
s akkor méltán hiheti a közvélemény, hogy nincsenek is már derék, 
arra méltó tanárok. — A közvélemény olyan nagyon szeret szépet 
és jót elfeledni: ne hagyjuk felejteni ! Mikola Sándor igazgatónak 
hála, hogy megbecsültette kartársát.

Itö'lmi Károlynak, a budapesti evang. gimn. egykori jeles igazgató
jának, a kolozsvári egyetem filozófusának Szegeden az egyetem 
árkádjaiban szobrot állítottak a nemzet nagyjai között. Ott a tudo
mányegyetem bölcsészeti kara volt a kezdeményező. 1928-ban 
a budapesti evang. gimnázium helyezett el épületében emléktáblát, 
mely nevét h irdeti; szülőházát még 1913-ban táblával jelölte meg 
a kegyelet Besztercebányán. Tehát eléggé ismerték és méltányolták 
munkáját, mellyel megteremtette az első magyar filozófiai rendszert 
Ember és Világa című ötkötetes művével (melyből a Ványi—Dézsi 
szerkesztette Magyar Irodalmi Lexikon csak hármat em lít!) Az 
Evang. Tanáregyesület 1928-ban megtette a lépéseket, hogy Buda
pesten utcát nevezzenek el Böhm Károlyról, az ev. egyetemes egyház 
felügyelője, báró Radvánszky Albert a maga részéről is melegen 
támogatta a Közmunkatanácsnál a kérést •—■ mégis mi az eredmény? 
Van már utcája Bőhm Károlynak abban a milliós fővárosban, mely
ben élete nagy részét töltötte, mely annyi új utcát nyit, hogy szinte 
nem is tud elég nevet felfedezni ezek elnevezésére? Nincs utcája, 
minden utánjárás meddőnek bizonyult ! Nem nevezték el róla a bel
városi Sütő-utcát, hol a Deák-téri iskolák épülete áll, mert állítólag 
a Belvárosban nem neveznek el többé utcát. Helyes. De nem ju tta t
tak neki a kültelkek új utcáiból sem egyet sem, mert nem ismerik 
eléggé. Nem elég egy illetékes testület, egy nagynevű férfiú, az 
egyetemes felügyelő ajánlása, melyben meg is nevezte Bőhm jelen
tőségét, nem elég, mert a városi urak nem olvasták művét, vagy
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nem tudnak róla. Ily módon tudós soha sem ju t el megillető méltány
láshoz, m ert a város politikus urai sohasem fognak időt találni arra, 
hogy műveit elolvassák. —• Nem akarunk vallási kérdést csinálni 
ebből, mondván, hogy ha nem lelt volna Bőhm evangélikus protes
táns, a k k o r .. . Csak arra jellemző tünetet látunk benne, amit előző 
hírünkben kiemeltünk : nem méltányolják a jeles tanári munkát, 
nem akarják méltányolni az önzetlen tudományos működést, még 
ha az illető tudós olyan tanítványokat is nevelt, mint Ravasz László, 
Bartók György, Tankó Béla, Makkai Sándor stb., stb. Vagy ezeket 
sem ismerik még eléggé? !

j l l.lllíK II sAMMÜTI a budapesti evang. gimnázium nyugal
mazott tanára halt meg május 1-én. Hosszas szenvedéstől váltotta 
meg a halál. Ő annak a régi gárdának utolsó tagja volt, mely Bőhm 
Károly mellett alapította meg ez iskola országos hírét. Sok éven 
á t volt az iskola igazgatóhelyettese, szerető mestere volt tanítványai
nak, kiket a természettudományokba vezetett be. Emlékét hálás 
kegyelettel őrzi az evangélikus tanárság.

Az Országos Református Tanáregyesület balatonboglári üdülő
telepére való nyaralásra már befutottak a jelentkezések az Intéző 
Bizottsághoz. A második turnusra minden szobát igénybevettek 
tagtársaink, az első időszakra azonban öt szobát még kiadhatunk, 
a harmadik időszakra pedig körülbelül tizenkettőt. Akik tehát az 
újonnan vásárolt gyönyörű üdülőtelepünkön olcsó áron néhány kelle
mes hetet óhajtanak az első és harmadik turnusban eltölteni, szíves
kedjenek igénylésüket a közölt jelentkezési minta szerint a gondnok 
címére (dr. Kun Sándor, Debrecen, Református gimnázium) június 
20-ig beküldeni.

Modern nyelveket tanító kartársaink figyelmébe ! A Középiskolai 
Tanáregyesület modern nyelveket tanító tanárai május 28-án ta r
tották a tanáregyesületi székházban első értekezletüket. A Fédération 
des Professeurs de Langues Vivantes alapszabályainak ismertetése 
után elhatározták, hogy a párizsi elnökségnek bejelentik a Közép
iskolai Tanáregyesület modern nyelveket tanító tanárainak belépését 
a Fédération-ba. Minthogy a Fédération július havában fogja össze
állítani azon francia, angol, német stb. iskolák jegyzékét, ahol a 
Fédération tagjai tanulmány útjukon kedvezményes elhelyezést és 
ellátást kaphatnak, a viszonosság elvénél fogva igen kívánatos volna, 
ha már ebben a jegyzékben fel volnának tüntetve azok a magyar 
középiskolák, melyek kultúrközpontban, vagy szép vidéken vannak 
elhelyezve és az intézetben egyszerű (tábori ágyon) elhelyezést és ked
vezményes (ingyenes) ellátást tudnának adni a hozzánk jövő külföldi 
kartársaknak. A vezetőség tisztelettel kéri, hogy erre vonatkozó be
jelentéseket, az egyidőben elhelyezhető tanárok számának és az el
helyezés időpontjának (egész tanévben, csak a szünidőben stb.) fel
tüntetésével Hettesheimer E., Debrecen, Vilmos császár körút 34. 
címre közölni szíveskedjenek.
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A Kálvineum hajdúböszörményi fiűinternátusában a következő 
iskolai évre a teljes díj 600 P, református lelkészek és tanítók fiai 
részére 500 P. Az internátusbán külön háló-, ebédlő-, tanuló-, fürdő-, 
olvasó-, játszó- és zeneterem van, modern tornaterme, 2 tenniszpályája 
hatalmas kertje. Elsősorban református növendékek nyerhetnek fel
vételt, akik egyben a kapcsolatos humán jellegű gimnáziumnak is 
tanulói. Az internátussal kapcsolatos református Bocskay-gimná- 
zium megtette a lépéseket arra, hogy görög nyelv helyett a tanulók 
valamely modern nyelvet (franciát, angolt), választhatnak. Okleveles 
tanárok készítik elő a növendékeket a másnapi leckére s foglalkoz
nak állandóan velük. Az igazgató és a tanárok együtt étkeznek és 
laknak a tanulókkal. A folyamodványt július 15-ig kell benyújtani. 
Részletes tájékoztatót megkeresésre válaszbélyeg csatolása mellett 
készséggel küld az igazgatóság.

A Nemes-féle Családi-iskola évvégi kiállítása június 5-én nyílik 
meg. A gyermekmunkák szemléltető képet adnak az iskola rendszeré
ről, s az új nevelés aktív módszereiről. Megtekinthető díjtalanul 
hétköznap minden délután, vasárnap és ünnepen egész nap. Tigris
utca 41. vagy Mészáros-utca 56/A. 4-es autóbusz megállója. Telefon : 
509—38.

Tankönyvengedélyezés. A Magyarországi Református Egyház 
Egyetemes Konventje 1773—1932. sz. a. Barcsai József és Barcsai 
Károly áll. tanítóképzőintézeti tanárok Népiskolai Módszertan c. 
munkáját az egyetemes tanügyi bizottság igen elismerő bírálata alap
ján a református tanító- és tanítónöképzöintézetek részére rendes tanköny
vül engedélyezte és a református tanári testületeknek figyelmébe 
a hasonló módszertani munkák között első helyen ajánlja.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

Lapunk legközelebbi száma október hó 1-én fog megjelenni. Szeretettel 
kérem minden tagtársunkat, hogy örvendetesen értékes cikkekkel immár vilá
gosan jelölt irányunknak megfelelően ezután is támogassák a protestáns 
tanárság nagy szellemi képességeinek világ elé vitelében a lapot. A pedagógiá
nak elméleti kérdéseire idén, részint a sietős munka miatt, nem mindig for
díthattunk elég gondot. De igen fontos volna, hogy aki- közülünk elmélyedő 
tudományos munkát folytat, közölhessen valamit eredményeiből. Szeretettel 
kérem kartársaimat, szíveskedjenek témáikat velem egy lapon közölni, hogy 
jövő évi tervünket a nyáron összeállíthassam. A külföldi pedagógiai irodalom 
legújabb eredményeiről, az utódállamok iskolapolitikájáról, a magyar peda
gógia történetének részleteiről, gyermeklélektani stb. kérdésekről szóló 
cikkeket igen nagy örömmel vennénk.

D ebrecen szab. k ir. város és a  T iszántúli R ef. E g yházkerü le t K öuyvnyom da-V álla la ta . 1932
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Üj református középiskolai tanterv.

Az Egyetemes Konvent 148—1932. sz. határozatában „meg
bízza az Orsz. Református Tanáregyesületet, hogy az új református 
középiskolai tantervre vonatkozó munkálatát sürgősen készítse el 
és terjessze az egyetemes tanügyi bizottság elé ; elnökségét pedig 
felkéri, tegye meg illetékes helyen a lépéseket aziránt, hogy az 
1883. évi XXX. te. 47. § b) pontjának hatályon kívül helyezésével 
államsegélyes református középiskoláink is követhessék a református 
tantervet az idézett törvénycikk 8. §-a szerint“ . Ez a rendelkezés 
egy megtisztelő, de súlyos feladatot ró tanáregyesületünkre, melyet 
igyekezni fogunk a nagy cél érdekében tőlünk telhetőleg a legjobban 
megoldani.

Ennek az ügynek már megvan a maga előzménye, bátran 
mondhatjuk történeti alapja. Akit érdekelnek ezek a kezdő adalé
kok — s ugyan melyik református tanár lehetne közönyös ilyen 
rendkívül fontos kérdéssel szemben? — az olvassa el Szemlénk 
előbbi évfolyamaiban a jegyzet alatt felsorolt cikkeket.1 Ezekből 
megállapítható, hogy egyesületünk központi igazgatóságának az 
intézkedésére egy, az én elnökletem alatt kiküldött bizottság már 
3 évvel ezelőtt teljes erővel hozzáfogott az új református középiskolai 
tanterv előkészítéséhez és különböző tárgyülások után egy óratervet 
általánosságban cl is fogadott, amelyet Szemlénk 1930. évi kötetének 
119. lapján teljes egészében közé is tettem. Ugyanott részleteztem 
tíz pontban azokat az alapelveket, melyeken ez az egész óraterv fel
épült. Sajnos, akkor, vagyis 1930 legelején a további munkálatokat 
a kiküldött bizottság egyhangú megállapodással abbanhagyta, mivel 
az akkori kultuszminiszter, gróf Klebelsberg Kunó, bejelentette az 
egyik politikai napilapba írt vezércikkeiben, hogy a reálgimnázium 
1924-i, illetőleg 1926-i tantervét módosítja. Ilyen körülmények közt

1 Prot. Tanügyi Szemle III. évf. 12—45. 1. Gulyás József: „ A  kál
vinista szempontok“ ; — 92 93. 1. Dr. Bessenyei Lajos: „Református 
középiskolai tanterv“ ; — IV. évf. 1930. 11 5 —119. 1. Dr. Bessenyei Lajos: 
„Üj református középiskolai tanterv“ ; -— 157— 160. 1. Borsos Károly: 
„Üj tanterv kell“ ; — 160— 163. 1. Nagy Miklós : „Üj református közép
iskolai tanterv“ ; -— II. 5 4 —56. 1. Dr. Noszky Jenő : , , A  szeghalmi reál
gimnáziumi tantervhez.“

í
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várakozó álláspontra kényszerültünk, mivel új református közép
iskolai tantervet csak akkor érdemes és célszerű készítenünk, ha már 
az állami tanterv bizonyos mértékű, legalább is a fontos hatásokat 
magában foglaló megállapodottságra tesz szert.

A reálgimnáziumot valóban reformálták is. De mi mégsem fog
tunk újból munkához, mivel ismételten új és új reformhírek szál
longtak a levegőben és így vártuk, hogy egyszer csak mégis lelohad 
a folyton változtatni kész lázas akarat, amely után biztos keretekhez 
alkalmazkodhatunk. Az egyetemes konvent azonban fentebb idé
zett határozatával a cselekvés terére lépett és most már nincs más 
hátra, mint hogy eleget tegyünk mi is a ránk ruházott kötelezett
ségnek. A kultuszkormány ugyan még mindig toldoz-foldoz, alakít 
és átformál — elég rám utatni e tekintetben a gyorsírásnak e nyáron 
kötelezővé te tt tanítására —, azonban talán épp e kapkodásszerű 
változtatások teszik kívánatosabbá, hogy mi, reformátusok, egy új 
és állandó középiskolai tantervet készítsünk, amely iskoláink mun
káját nyugodt mederbe terelné, színvonalát pedig lehetőleg magasabb 
kultúrális fokra emelné?

E célból a következőkben ismertetni kívánom röviden az új 
református középiskolai tanterv alapelveit és az óratervet. Nagyjá
ban és egészében ezek azonosak a három év előtt közzétett anyaggal, 
ami természetes is, hiszen nincs semmi komoly okunk, ami változ
ta tást javasolna az akkor elfoglalt álláspontunkon, sőt azt lehet 
inkább mondani, hogy azóta csak megerősödtek akkori nézeteink 
és véleményeink. Mi nem igazodhatunk divatos, tiszavirágéletű jel
szavakhoz, hanem messze kell néznünk vissza a m últba és előre a 
jövőbe : mire kötelez bennünket a kálvinista világnézet, református 
kollégiumaink négyszázéves hagyománya és mit kíván tőlünk anya- 
szentegyházunk és nemzetünk jövendő sorsa, fejlődése. Az egyes 
alapelveket nem fogom bőven megokolni: minden szakember ismeri 
ezeknek érveit pro és contra, mivel évtizedek, esetleg hosszabb idő 
óta problémái ezek a pedagógiai irodalomnak, értekezleteknek itt
hon is, külföldön is. Egyszerűen és röviden közlöm őket : a se intel- 
liguntur. Hasonlóképpen minden bővebb fejtegetés nélkül adom az 
óratervet is, amely természetes és gyakorlati alkalmazása az alap
elveknek.

1. Mindenek előtt feltétlenül igényelnünk kell, hogy az elkészülő 
új református középiskolai tantervet ne csak egy-két középiskolánk 
használja, hanem valamennyi alkalmazásba vehesse. Ezt egyébként 
az egyetemes konvent a maga határozatában szintén szükségesnek 
mondta ki.

2. Nálunk nincs és ne is legyen reáliskola. Ellenben a gimná
zium és reálgimnázium különválasztott typusa ezentúl egyesíttessék 
úgy, hogy minden református középiskola a IV. osztályig bezárólag 
egységes tantervet használjon, az V. osztálytól felfelé pedig váljék 
két tagozatra : egy görögös és egy modern nyelvű ágra (lehetőleg 
angolra). E megoldásnak a világháború előtt jóformán az egész
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magyar középiskolai tanárság osztatlanul híve volt, amint erről az 
azon időbeli szakirodalom futólagos átnézése is bárkit meggyőzhet. 
Az 1924-ben megalkotott 3 típus e század eleji porosz iskolareform 
kritikátlan lemásolása volt, aminek ellene nyilatkozott a tanári köz
vélemény, de nehézségeire és célszerűtlenségére rám utatott a haladó 
élet is. Már maga az az egyetlen körülmény is súlyosan ellene beszél, 
hogy a pályaválasztás nehéz kérdését a tízéves gyerekre rójja, ahelyett, 
hogy legalább az V. osztályig elhalasztaná. De egyébként is a köz- 
műveltség alapelemei a középosztálynál bezárólag a 14. életévig, 
kell, hogy egységesek legyenek és csak azontúl bi- vagy trifurkálja- 
nak. A helytelen reform hibáit különben az elmúlt néhány év alatt 
is próbálta m ár a kultuszkormány néhány toldozó-foldozó rendelet
tel megjavítani : így a humángimnáziumokban tavaly megengedte 
a görög mellett egy modern nyelv fakultatív taníttatását, az idén 
pedig a reáliskolákba vezette be a latint, mint rendkívüli tárgyat. 
Mindezek az adatok csak megerősíthetik azon törekvésünket, hogy 
mi egyetlen középiskolai típust akarunk, amely a felső osztályok
ban bifurkáljon csupán.

3. A mai középiskola túlterheléssel dolgozik, amin feltétlenül 
segíteni kell a heti óraszám csökkentésével és ennek megfelelőleg az 
elvégzendő tananyag redukálásával. Ezt az álláspontot indokolni 
felesleges : ez általános követelmény, melyet éppen a cél komolysága 
kíván meg feltétlenül.

Ez a három alapelv adhatja meg az új református középiskolai 
tanterv — mondhatjuk — önállóságát, egyéni jellegét, életrevalósá
gát és elhivatottságát. Ezekben benne díszük a m últ patinája, de 
ott lüktet a jövő vérkeringése is. Éppen azért ezeket meg kell való
sítani száz százalékig, mert engedményekkel, kiegyezéssel azt fogjuk 
elveszíteni éppen, ami a lényegét adja, karakterisztikonnal ellátja.

Ezen főelveken kívül azonban lényegesek még azok a további 
mellékelgondolások, amik a részleteket szabják meg, determinálják. 
Ilyenek : a) a délutánoknak lehető mentesítése az iskolába menetel
től, b) a művészettörténetnek és vegytannak a rendes tárgyak közé 
való besorolása, c) a rajznak és földrajznak módosított tárgyalása, 
d) a dolgozatok számának jelentékeny csökkentése, e) a testnevelés 
fokozottabb ápolása. Mindezek szintén mellőzhetetlen feltételei egy 
olyan tantervnek, amely a haladó élettel lépést akar tartani.

Ezeknek a fő- és mellékelveknek a figyelembevételével és követ
kezetes alkalmazásával készítettem el a református gimnázium á lta 
lános óratervét. Ez az a szükséges keret, amit előzetesen össze kell 
raknunk, építenünk, hogy azután kitölthessük a beleülő, megfelelő 
tartalommal. Ez az a vár, amit fel kell előbb vonaloznunk a vászonra, 
hogy aztán a lerajzolandó képet részletesen kidolgozhassuk. Ezek 
azon általánosító elvonások, fogalmi kategóriák, amelyek alá a rész
letező konkrétumokat, a magyarázatúl és feldolgozandó anyagúi 
szolgáló elemzéseket berakosgathatjuk. De ezen célból szükséges e 
keretnek, e várnak, e kategóriának pontos, szabatos, pedáns meg

í*
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állapítása, szilárd megrögzítése, mert szétfolyó, homályos, gondat
lan elemekkel nem lehet jó munkát végezni. Ennek a logikai prius- 
nak országos tanári közvéleményen kell nyugodni és felépülni, amely 
legalább is a református tanárság többségi véleményére támaszkodik, 
mert megnyugtató megalkotása és gyümölcsöző, eredményes végre
hajtása másképpen el sem képzelhető. E téren a hatalmi imperativus 
többet árt, mint használ.

Ez az általános óraterv a következő :
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Már most arra kérem az egyes református középiskolák igaz
gatóit és tanárkarait, hogy ezen tervezetet sürgősen tárgyalják le. 
Legjobb lenne erre a célra felfogásom szerint egy rendkívüli mód
szeres értekezlet. Ezen ügy az egyes alapelvekre, mint az óratervre 
vonatkozólag hozzák meg a maguk határozatait és azokat közöljék 
velem írásban, legkésőbb f. évi november 12-ig. Azt gondolom 6 hét 
bőségesen elegendő ennek az ügynek beható megvitatására és a meg
állapodások leszűrésére. Ha ezek a döntések birtokomban lesznek, 
akkor belölök megszerkesztem a többségi véleményt minden rész
letre vonatkozólag és ez alapon dolgozhatunk aztán tovább. így a 
jövő tavaszi egyetemes tanügyi bizottság elé már felterjeszthetnénk 
valami konkrétumot.

Debrecen. vitéz Bessenyei Lajos-
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A  készülő leányközépiskolai reformhoz.
Az utóbbi évtized állandó jellegét az a forrongás adja meg, mely 

reformot reformra halmoz. A leánynevelés átalakulása is ebbe az 
időbe esik ; tényleg azonban már régen érezte szükségét mindenki, 
hiszen a felsőbb leányiskolák megszűnte után az egy leánygimnázium 
nem elégíthetett ki minden igényt. Ekkor történt az evangélikus egy
ház részéről egy még nem eléggé méltányolt, de kétségtelenül úttörő 
lépés, mikor 1920-ban Budapesten Raffay Sándor püspök elgondo
lásából a Veres Pálné-intézetet létesítette. Ez a modern nyelvek 
mellett irodalmi és művészeti irányú tárgyaival határozott u ta t jelölt. 
Végre Klebelsberg miniszter is eljutott reformjai sorozatában a 
leányneveléshez, és megalkotta az 1926. évi XXIV. tc-et, mely 
elgondolásában Raffay nyomán ment, és új korszak megnyitásának 
látszatát keltette.

Már a törvény azonban csalódást hozott, mikor a klasszikus 
nyelvű gimnázium mellé két modern nyelvű középiskolát á llíto tt: 
a líceumot és kollégiumot. Mert akárhogy is fejtegetik szőrszál
hasogató módon, hogy a kollégium nem középiskola, mivel egyetemre 
nem képesít, csupán középfokú iskola : tény, hogy szervezete a 
középiskoláké, igazgatója, tanárai középiskolaiak, érettségije teljesen 
ugyanaz, felügyeletét ugyanazzal a főigazgatóval gyakorolja a 
miniszter stb. Tehát már maga a törvény csalódást keltett a szak
emberek előtt, még keservesebb csalódást a végrehajtás lanyhasága. 
U. i.- alig alakult más, mint líceum ; kollégium papíron négy lett 
volntp valójában azonban egyedül a Veres Pálné-intézetből és az 
50 é^es Deák-téri polgári leányiskolából létesített evangélikus maradt 
meg. A típus már e miatt is gyengült, iránta a bizalom megingott : 
hiszen még a törvényalkotó állam sem igazolta létjogosultságát ilyen 
fajú iskola létesítésével. Hogy az egyetlen intézet a mostoha viszonyok 
ellenére is már élete hatodik évében tíz osztályában 460 tanulót 
nevelt, ezt sem az illetékesek, sem a nagyközönség nem akarja eléggé 
méltányolni. Pedig nem szeszély vagy feltűnésvágy választatta a 
pesti evangélikus egyházzal éppen a kollégiumi típust, hanem az a 
tény, hogy ennek tanterve volt az 1920-as evangélikus — mondjuk -  
reformiskola tantervéhez leghasonlóbb, s bizonyult az 1920 óta eltelt 
hat év alatt a leányléleknek legmegfelelőbbnek. Sajnos, a reform óta 
eltelt évek igazolják, hogy az alkotó miniszter letűnte után az ille
tékesek sem nézik valami barátságos szemmel az egyetlen leány- 
kollégiumot, mely valahogy nem talál a tanügyi rendszer egységébe. 
Most úgy hírlik, reformálni készül az új, gyors munkájú miniszter ; 
valójában eddig sem állt a rendszer változatlanul, belső eltolódások 
történtek : pl. a latin tanításában a leánygimnáziumban, s egyes 
tárgyakra vonatkozólag a kollégiumban (francia mint harmadik köte
lező nyelv, háztartástan elhagyása, világirodalom tanítása), most 
meg a gyorsírás.



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

Nem tudjuk, mi lesz a reform lényege, mert a nagy nyilvánosság 
mellőzésével készül, épp ezért adjuk gondolatainkat, melyek hat évi 
előtanulmány és hat évi gyakorlat révén érlelődtek, s így talán tanul
ságosak lehetnének, ha meghallgatásra találnának.

Az egész 1926-os reform főhibája óit keresendő, hogy sorompót állít 
minden ok nélkül a létesített három iskolafaj közé. Már az alsó fokon 
sem csupán a második nyelv (latin, angol, francia) választja el őket 
egymástól, hanem olyan tárgyak is, melyek egyöntetű tanulása 
logikus lenne : ilyen a természetrajz. Miért kell ezt a kollégiumban 
csak a II. osztályban kezdeni, s más sorrendben tanítani, mint a 
másik kettőben ? Miért kap a gyermek, ki az elemiben bizony egész 
délelőtt erős munkában van, a kollégium I. osztályában csak 24 órát, 
s ebből is 3 testgyakorlás, 2 rajz, 2 ének, 2 kézimunka, tehát így csak 
15 elméleti órája van, s miért nem engednek neki még legalább két 
természetrajzi órát ? Nyilvánvalóan csak az egyes típusokból való 
átmenet megnehezítése a cél. Erre mutat egyébként a különbözeti 
tárgyakat megállapító 1928. évi 7171. V. sz. rendelet, mely kéjeleg 
a különbségek keresésében, s nem a lényeget nézi. Ennek analógiájára 
minden iskolát változtatni kénytelen tanulót le kellene vizsgáztatni 
mindabból az anyagból, melyet az elhagyott iskolában használt 
tankönyv másként tanított, vagy az ottani tanár kevésbbé alaposan 
adott elő, mint az új iskola tanára. Evangélikus szempontból még 
külön aggályaink vannak ; nekünk u. i. három leányközépiskolánk 
van s ezek a három típust képviselik : Nyíregyházán leánygimnázium, 
Kőszegen francia nyelvű liceum, Budapesten angol nyelvű kollégium. 
Szegény evangélikus gyermek, mennyi különbözeti vizsgát kell 
tennie, ha ártatlanul át kell lépnie egyik intézetből a másikba ! Kis 
jóindulattal, méltányossággal meg lehetne a tantervet úgy refor
málni — s meg is kellene ezt tenni ! — hogy az alsó négy osztályban 
egységes legyen a három leányközépiskola tanterve ; sőt én ezt még a 
polgári leányiskolára is kiterjeszteném, mert sokszor elkerülhetetlen 
kényszer készteti a szülőket arra, hogy továbbtanulásra alkalmas 
leányaikat az alsó fokon polgáriban neveltessék. Az V. osztálytól ám 
jöjjön az elágazás : a bi- vagy akár trifurkáció, ez lenne az egészséges 
állapot.

A mostani helyzet még csak nem is következetes : különbözeti 
tárgyakat megállapító fenti rendelet értelmében pl. megfelelő vizsgával 
át lehet lépni a kollégium VII. osztályából a másik két típus VIII. 
osztályába ; a kollégium érettségije után azonban pár különbözeti 
tárgy után újra teljes érettségit kell tennie az érett tanulónak a 
líceumban teljesen ugyanazokból a tárgyakból : magyar, német, angol, 
történelem, mennyiségtan és természettanból. Hol itt  — nem a mél
tányosság, hanem csak a minden szervezetben szükséges elemi követ
kezetesség ? ! Lealázó ez nemcsak a kollégiumra mint iskolafajra, 
hanem arra az egyházi elnökkel (jelen évben a püspökkel) és objektív 
kormányképviselővel élén szigorú igazságossággal működő bizott
ságra is. 1931—32-ben pl. a budapesti leánykollégiumban 53 érett
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ségizőből kettő bukott meg egy évre, öt pedig két hónapra, az ered
mény a megítélés teljes komolyságát eléggé igazolja, — s mégis a 
legjelesebbeknek is teljes új líceumi érettségit kell tenniük egy másik 
iskolában, ha egyetemre készülnek olyan szakra, melyre a kollégium 
tanítása is ugyanoly jól előkészíthet (magyar, modern nyelv, stb.). 
Ám ne képesítsen a kollégium az egyetem egyik szakjára sem, ebbe 
belenyugszunk, de a különbözeti vizsgálatokat megállapító rende
lethez következetesen engedjék meg józan mérlegeléssel a líceumban 
különbözeti, és nem teljes érettségi letevését. Mert ha a mostani 
állapot továbbra is megmarad, félő, hogy elveszti az amúgy is mes
terségesen elkedvetlenített fenntartó a kedvét attól, hogy dísznek 
fenntartsa az egyetlen leánykollégiumot. Vagy talán ez a be nem 
vallott cél ? Ez esetben őszinte nyilatkozat helyesebb lenne, s ked
vezőbb eredményre is vezetne, mert a fenntartó egyházat is hatá
rozott lépésre kényszerítené. Eddig még talán nem látszik a budapesti 
leánykollégiumban a bizonytalanság hátrányos hatása, bár a felső 
osztályok ez évben immár kevesbedett létszáma, és ugyanott a tanuló
anyag romlása mintha már ennek intő jele volna. Kétségtelen azon
ban, hogy idővel megsínyli ezeket a kollégium, melynek fenntartása 
úgyszólván államsegély nélkül történik. Állami támogatást még 
elviekben sem élvez, hiszen igen fontos kérdésekben hónapok alatt 
sem bír a felettes hatóság miniszteri döntést elérni.

S most, az elmúlt év végén jelent meg az aszódi evangélikus 
leánynevelőintézet (polgári leányiskola) évvégi értesítőjében ür. 
I I Ulrich Ödön, c. tanker, főigazgató, cikke, melyben ez intézet nehéz 
helyzetéről szólva, a kollégiumi típusról meleg hangon ír. Ő életre
valónak tartja, mert tanterve nem a fiúiskolák tantervének másolata, 
s mivel az egyetemre való törekvés kálváriájától szeretné megóvni 
evangélikus családjainkat és minden magyar családot. S ha nem 
az egyetem a kimondott cél, akkor a kollégium, véleménye szerint, 
a legszebb és leghelyesebb leányiskolafaj. fgy elmélkedik Hittrich, 
ki unokája révén személyes tapasztalatokat is szerzett az egyetlen 
magyar leánykollégium hézagpótló, értékes munkájáról. Elvben ter
mészetesen igaza van a cikknek, gyakorlatilag azonban — elkésett, 
mert már bennünk is meginog lassanként a kollégiumi típus életre
valóságában való szent meggyőződés. Viszont azt is igen sajnáljuk, 
hogy a nagynevű evangélikus pedagógus gondolatait nem a nagy 
nyilvánosság előtt mondja el, hanem csak egy kis intézet kis olvasó- 
közönségre számító értesítőjében. Valamely tanáregyesületben, vagy 
egyházkerületünk közgyűlésén, hol cikkírónak mint egyházkerületi 
tanfelügyelőnek döntő szava van, vagy Tanügyi Szemlénkben is 
hasznos gondolatsort indíthatott volna meg előadása.

Már most mi is lenne végeredményben a mi véleményünk ez 
ügyben, mi lenne leánynevelésünkre áldásos ? Egy megoldás képzel
hető csak el : legyen kétféle leány középiskola : egy klasszikus és egy 
modernnyelvű — egységes alsó tagozattal. Utóbbiban legyen meg a 
líceum képesítése, viszont ne sikkadjanak el az egységes tanterv
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sablonjaiban a kollégiumban még elevenen élő reformok tárgyban, 
szellemben. Ne jusson a sok elvontság mellett két (2) heti óra az első 
modern nyelv, az érettséginél is fontos német számára, mint most 
a leánygimnázium VIII. osztályában. De ne maradjon el a művészet-, 
és zenetörténet, a világirodalom tanítása, az alsófokon pedig a női 
kézimunka sem. Elégedjék meg az új leányiskola kevesebb testneve
lési órával, s ezt egészítse ki józan, egészséges életre nevelő leányos 
játékkor. Maradjon el a háztartástan mint elméleti tárgy, de ahol 
van bennlakás, ott vegyenek részt a leányok a háztartás munkájá
ban : ebből több hasznuk lesz, mint a kollégium elméleti főzéséből 
és mosásából.

Odavetett gondolatok ezek, melyeket aggódó lelkem sugalt, de 
életrevalóságukról meg vagyok győződve. Adná a magyarok Istene, 
hogy a készülő új reform végre nyugvópontra juttassa a magyar 
leánynevelés két évtizede forrongásban levő ügyét.

Budapest. Böhm Dezső.

Problémák a magyar irodalom tanításában.
Kevés olyan tárgy van a középiskolában, mely eredményeiben 

oly nagyfontosságú és tanítási módszerében annyira lényeges voná
sokat hordana magán, mint a magyar irodalomtörténet. Különösképp 
azzá vált a mai időben, midőn új irányok bolygatták meg az eddig 
jól bevált rendszert az irodalomtudomány kutatási és feldolgozási 
területén, melyek nyilván éreztetik hatásukat a középiskolai taní
tással is. Az ú. n. szellemtörténeti irány új megoldásokat keres, új 
problémákat vet fel, olyanokat, melyek az élettel kapcsolatosak s 
melyekkel a m últat a jelenhez kapcsolni szükségszerű követel
mény is.

Ennek az iránynak tagadhatatlanul első vívmánya volt az első 
forráshoz, az olvasmányokhoz való visszatérés ; ez érdekelné első
sorban a középiskolai irodalmi oktatást is. A múlt irodalmi tanításá
nak egyik főhibája éppen az volt, hogy az irodalomtörténetet követelt 
a tanulótól s ha a növendék pl. Petőfi életének legintimebb részleteit 
is ismerte s amellett Petőfi költeményei közül csak az általánosan 
ismerteket olvasta — megelégedett tudásával. Méginkább kibonta
kozott ez a kevésbbé jelentős íróknál. Ha valaki Gyöngyösi életét 
ismerte — elég volt ; munkáinak címét, tartalmát elmondta — már 
sok is volt, de olvastatni a tanulóval az iskola keretein belül is s az 
órán éppen az olvasmányt feldolgozni — már lényegtelen ; még inkább 
az, hogy belőle a koreszmék irányát, sajátos vonásait s egyéni, 
magyar tulajdonságait levonni követelte volna. Tudjuk jól, hogy a 
tanár irodalomtörténetet magyarázott és nem írók művein keresztül 
igyekezett írókat, korokat szemléltetni, magyar irodalmat tanítani.
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Ennek a visszásságnak nagy hátrányát ismeri minden irodalom- 
történetet tanító tanár. A tanuló — természetesen — undorral for
dult el az irodalomtól, különösen annak régibb korától, évszámokat, 
adatokat, neveket, címeket tanult, tudott egész sor idézeteket és 
tartalm akat, anélkül, hogy műveket behatóan olvasott volna. Ezt a 
visszásságot megszüntetni, mindjobban előtérbe lép az irodalom taní
tása eredeti szövegek alapján. Minden kisebb-nagyobb írónál az lesz 
a fontos, hogy a tanuló szemelvényeket, ne pedig irodalomtörténetet 
ismerjen meg. Voltaképp e téren a leghelyesebb épp az volna, ha a 
tanuló kezébe csak irodalmi olvasó könyvet adnának történeti menet
ben, olyant, amilyet már Toldy Ferenc is adott, természetesen a 
jelen igényeinket kielégítő módon. Az egyes írókhoz — de nem 
minden kisebbhez, jelentéktelenebbhez — alapos jegyzetekkel el
látva, úgyhogy bizonyos, szükséges adatok, érdekességek, fontos
ságok megrögzítve legyenek, a tanulók számára könnyen megtalál
hatók. A különösebben érdeklődőt tanára már eligazíthatná a helyes 
forrásokhoz, ahol még többet talál íróról, műveiről egyaránt.
A gyakorlati kérdések terén a tanítás mineműségének problémája 
ilyeténképp lényeges és alapos elintézést nyerhet.

Más kérdés az, hogy a magyar irodalomtörténetet, helyeseb
ben irodalmat csak a két felső osztályban tanítsuk-e, azaz két éven 
keresztül heti három óra az óriási anyag elintézéséhez és alapos, bő, 
tökéletes tárgyalásához elegendő-e?

Az óraszám fölemelése reális körülmények közt végre nem hajt
ható eredménye illuzórikus. Sokkal helyesebb volna az irodalmat a 
három felső osztályban tárgyalni. Nézzük, minő meggondolás vezet 
ebben :

Tantervűnk szerint az alsó három osztály a magyar nyelvtan
nal és beszédgyakorlattal foglalkozik előírt olvasmányok alapján. 
A IV. osztály a stilisztikát, V. a retorikát, VI. a poétikát hozza. 
Ezek közül eredményeiben legilluzórikusabb és modern igényeinknek 
a legfeleslegesebb a retorika egy éven át való tanítása. A stilisztika 
anyaga is olyan természetű, hogy egy év sok is hozzá. Különben is 
retorikában, stilisztikában nem az anyag a fontos, nem a definíciók 
és különféle fajok (stílus és retorikához tartozó) megismerése, hanem 
olvasmányok alapján éppen a magyar stílus sajátságainak, a prózai 
írásművek szerkezetének és történetének ismertetése, megfigyelése. 
Ez az anyag nézetem szerint két osztályba sok, elegendő egy osz
tályra is. A poétika anyaga természeténél fogva egy osztályt köve
tel meg. E téren is lényeges újítások volnának szükségesek, különö
sen a tanulandó anyag kérdését illetően, de egy osztályt feltétlenül 
megkövetel a maga fontosságánál és nevelő, képző hatásánál fogva.

Így felszabadul a VI. osztály anyaga teljesen a magyar nyelvből. 
Ezt a felszabadulást nyilván arra lehetne felhasználni, hogy a magyar 
irodalom tanítását három osztályra koncentráljuk. Bőséges időnk 
volna így megismertetni a tanulóval a magyar irodalom minden 
fázisát, az előbb kifejtett metodikai alapon.
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A VI. osztályban az irodalmunk első korától haladhatnánk nyu
godt lépésekkel a XVIII. századig, a racionalista felvilágosodás ki
fejtéséig, mintegy 1746-ig, Anonymus krónikájának felfedezéséig. 
A VII. osztályos anyag a felvilágosodás, romantikus költészet korát 
vehetné tárgyalás alá, mintegy 1844-ig, Petőfi fellépéséig. A VIII. o. 
anyaga a nemzeti klasszicizmussal, realizmussal és a legújabb iro
dalommal ismertetné meg a tanulót. Erre a felosztásra a szükséges 
magyarázatot is meg kell adni :

Soknak találnák egyesek a VI. osztályos anyagot. Igaz, hogy 
költészetünk nem kevesebb, m int hét századát ölelné fel. De talán 
nem kell bővebben magyaráznom, hogy e hét században a közép
kori, renaissance-, barokk-kori irodalom főbb vonásai vannak csak 
meg, távol a különösebb egyéni jelentőségtől, Balassánkat, Zrinyit, 
Gyöngyösit és Mikest leszámítva. A középkori, de különösen az ú. n. 
protestánskori irodalom számtalan nevéből teljesen felesleges a közép
fokú oktatásban pl. a Beöthy-féle tankönyvhöz hasonlóan oly nagy
számú írót megjelölni. Elegendő a kor jellemzőbb egyéniségeit ki
válogatni és inkább Balassával, Zrínyivel, Mikessel foglalkozni be
hatóan, teljes részletességgel. Ilyen meggondolás után a VI. osztály 
anyaga nem hogy nagy lesz, de talán éppenséggel össze is szorul. 
Fordítsuk az időt inkább a koreszmék megvilágítására, a sajátos 
magyar vonások kimutatására, természetesen irodalmi művek alap
ján. (Erre példát ad már Zsigmond Ferenc új irodalomtörténete is.)

A VII. osztály anyagában már részletes elemzést kívánnak 
íróink, költőink. De itt, e fokon, ebben a középső osztályban már 
könnyebb is lesz a munka, m ert jóformán két korról : felvilágoso
dott racionalizmusról és a romantikus költészetről van csak szó. 
A koreszmék, a sajátos vonások és magyar faji jelleg egyes írók 
művein csillan át, akikkel behatóan foglalkozni nemcsak köteles
ségünk, de szükséges is minden szempontból. A lényegesebb és jelen
tékenyebb írókat a következőkben jelölhetem meg : Bessenyey, 
Ányos, Kármán, Csokonai, Kisfaludy Sándor, Kazinczy, Berzsenyi, 
Kölcsey, Kisfaludy Károly, Katona József, Vörösmarty, Bajza, 
Jósika, Eötvös. Voltaképpen soknak tűnik, de ne feledjük, hogy pl. 
Csokonai, Vörösmarty nem lehet már ismeretlen a tanulóifjúság előtt, 
ezekre az írókra jóval kevesebb időt kell fordítani, mint ahogy azt 
értékük és korbeli fontosságuk természetszerűleg megkövetelné. 
Másfelől viszont a három jelzett koron belül ezek az írók olyan tere
ken simulnak egymáshoz, eszmék és felfogás dolgában, mint igen 
kevesen az egész irodalomban. 70 év, alig két emberöltő közös, egy 
síkba tartozó hajtásai.

A legtöbb vád bizonyára a VIII. osztályos anyaggal ér majd 
engem. I tt a meggondolásom épp az volt, hogy a modern irodalmat 
megismertessük a növendékekkel teljes egészében. Nem akarok 
német példákra hivatkozni, sem más külföldi tantervekre (v. ö. 
Petrich Béla cikkét az OKTK 1931 szept. füzetében.), pusztán a 
modern életre és modern ifjúságra. Lehet, hogy van bennük sok
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hibáztatnivaló, különösen, ha a múlt szemüvegével nézzük az embe
reket, a serdülő ifjakat. De egy elvitathatatlan : az élettel, annak 
formáival haladni kell s ha nem haladunk, annál erősebb lesz az 
eltolódás apák és fiúk között idővel, mikor majd ez az ifjúság veszi 
át a vezetést. Ez pedig előbb-utóbb elkövetkezik ! Jobb előzőleg 
ezeket az eszméket a múlt rekvizitumaiból a ma életerős gondolatai
val átitatni, jobb ezeket a múlthoz fűzni, mint tökéletesen elnyomni. 
A VIII. osztályos anyagban Tompa, Petőfi, Arany, Kemény, Szig
ligeti, Jókai, Madách volnának elsősorban azok, akik beható tá r
gyalást igényelnének. Vajda János, Reviczky és Komjáthy Jenő, 
mint az adysta költészet megelőzői, kellő teret kell, hogy kapjanak. 
Rákosi Jenő, Csíky Gergely, Tóth Ede, Csepreghy, mint az új roman
tikus és a népszínmű realista irányát megvalósítók kerülnének ismer
tetésre. A századforduló hagyománymentő iránya és az Ady költészet 
előtörése kellő megvilágítást nyerhet. Az előbbiből a lírikusok : 
Herczeg, Mikszáth, Gárdonyi, Rákosi, Ambrus, az utóbbiból Ady 
Endre alapos, beható tárgyalásra érdemes. A mának irodalmából 
Móricz Zsigmond, Zilahy, Szabó Dezső, Gulácsy Irén, Molnár Ferenc, 
Áprily, Mécs, Reményik, Kosztolányi, Tóth Árpád. Ezzel m últat 
és jelent megvilágítani, összekapcsolni, megismertetni nemcsak 
könnyebben, de eredményesebben is lehetne.

A kötelező olvasmányok terén különösebb irányelvek nem kény
szerítenének. Irodalmat kell úgyis tanítani és nem írókat, életrajzokat! 
Bőségesen ju t idő az írók műveinek olvasására. Mivel természetes, 
hogy iskolában regényeket, drámákat végigolvasni nem lehet, a 
kötelező olvasmányokat az irodalom kapcsán számon is lehet kérni. 
A VI. osztályban megterhelést ez nem jelentene. A VII. osztályban 
viszont ju t elég idő arra, hogy a jelentékeny, értékes írók nagyobb 
műveit bő szemelvényekben olvassuk el az iskolában is, hisz más 
dolgunk jóformán alig volna, annyira egy időbe tartozó írók. — 
Itt Katona Bánk bán-ját, Vörösmarty Zalán futásá-át, Jósika, Eötvös 
egy, illetve két regényét elegendő házi olvasmánynak adni. Ezekről 
1—1 órán be lehet számolni. A VIII. osztályban Szigligeti, Kemény, 
Tompa, Petőfi, Arany, Jókai, Madách főbb művei iskolai tárgyalásra 
is elég időt kapnak, az újabb írókat pedig épp az iskolában olvassuk, 
hogy a vezetőfonalat mindig kézben tartva, ne hagyjuk egy pilla
natra sem elveszni a múlt és jelen kapcsolatát. Herczeg, Gárdonyi, 
Mikszáth egy-egy regénye mellett Móricz Tündérkert-]e, Zilahy (Két 
fogoly, Süt a nap), Gulácsy ( Fekete vőlegények), Molnár (Ördög), 
Szabó Dezső (Elsodort falu) egy-egy regénye, ill. drámája bátran 
adható házi olvasmánynak.

Úgy vélem, hogy ezzel a lényeges módosítással nemcsak irodal
munk eredményes tanítása nyerne, hanem elsősorban az irodalom
ban rejlő nevelő érték és a mával való összefüggés kapna szilárd 
alapot s az irodalom iránti érdeklődés, szeretet a múlthoz viszonyítva 
is eredményesen emelkednék a jövendő ifjúságában.

Nyíregyháza. Belohorszky Ferenc.

*
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A  természettudományos megfigyelésre és 
gondolkodásra való nevelés.

Az észrevevöképesség fontossága. A legtöbb természeti jelenség
ről szemünkkel szerzünk tudomást. A látottakból következtetünk, 
így jutunk a megismeréshez. Ismételt megfigyelések útján meg
győződünk arról, hogy mennyiben helyesek megismeréseink. Ha az 
utóbb végzett megfigyelések ellentmondanak az előbb kiokoskodott 
törvényszerűségnek, akkor vagy a következtetés alapjául szolgált 
megismerések voltak helytelenek, vagy a következtetés volt hibás. 
Ha kezdetben mindjárt helyesen ismertük meg a dolgokat, akkor 
a levont következtetés eredményének helyessége valószínűbb. Ezek
ből kitűnik, hogy milyen fontos a szem észrevevőképessége. A meg
figyelőképesség fejlesztése, a látottak megítélése és magyarázata, 
továbbá a helyes következtetésre való nevelés a biológia tanításá
nak feladata.

A tudományos megfigyelés. A szem megkülönböztet, szétválasztja 
a lényegest és az esetlegest. A lényegest összesíti, megismeri a saját
ságokat és a törvényszerűséget. Természetes, a futólagos megfigye
lésekkel szerzett szemlélet nem tiszta, nem elég értelmes. Sok benne 
a szubjektív vélemény és tévedés, mert futólagos megfigyelésnél 
ezeknek kiküszöbölésére nem kerül sor. A tudományos megfigyelé
seknél a világos és pontos észrevevés a cél. Tárgyakat, jelenségeket 
azért figyelünk meg, hogy világos, kétséget nem tűrő és tökéletes 
szemléletet szerezzünk.

A megfigyelőképességre való nevelés. Rávezetéssel, gyakorlással 
a megfigyelőképességre éppen úgy rá lehet valakit nevelni, mint 
más képességre. Ennek jó eszköze a rajz. Valamely természeti test 
rajzolásakor kénytelenek vagyunk elmélyedni a test szemlélésében 
s ez arra indít, hogy megragadjuk a jellemző vonásokat és elhagyjuk 
a mellékeset. A rajzból tudjuk meg, hogy a tanuló megismerte-e 
a lerajzolt testet.

A megfigyelés, illetve rajz megköveteli a helyességet, pontos
ságot, teljességet és tisztaságot. A helyes megfigyelés megköveteli, 
hogy a rajz alak, szín és arány tekintetében a valóságnak meg
feleljen. A megfigyelés tisztasága a megfigyelés tárgyának felfogására 
vonatkozik. A lényegesnek ki kell domborodnia. A megfigyelőnek 
legyen meghatározókészsége és megkülönböztetőképessége. A meg
figyelés pontossága az alaposságtól és éleslátástól függ, hogy a rajz 
alapján meglehessen különböztetni a hasonló tárgyakat. A teljesség 
az egész ismeretkör magában foglalását jelenti, inkább széleskörű
séget, mint mélységet jelent !

Beható irányítás nélkül nem tanulja meg a növendék az ön
álló megfigyelést. A munkát különösen kezdetben kell jól kijelölni. 
Az irányítás olyan legyen, hogy a tanár egyelőre kikapcsolódhasson
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a munkából, emellett a tanulók feszült figyelemmel foglalkozzanak 
a rájuk bízott munkakörben. Az elvégzendő megfigyelést apró 
részletfeladatokra kell osztani ; különben hiányos lesz az irányítás. 
Akárhányszor néhány összefüggő kérdést írunk fel tanítványaink
nak, amivel a tanulók alkalmat nyernek a megtalált feleletek helyes
ségének ellenőrzésére. Ilyen módon eleget teszünk a tanuló ama 
szükségletének, hogy valami támasz legyen a helyesség megállapí
tására. A részletkérdések megoldásainak ugyanis összhangban kell 
lennie az egésszel. A tanulót egyúttal rászorítjuk arra, hogy a meg
figyelések egész sorozatával foglalkozzék, míg maga is képes lesz 
arra, hogy hosszadalmas folyamatokat áttekintsen, amelyek az élet
ben végbemennek.

Amilyen helyénvaló, hogy a gyermek önállóságáért küzdjünk 
és a kezdeményezés felébresztésére törekedjünk, nála, éppen annyira 
helyénvaló az is, hogy a tanulót mélyebb megismerésre, nagyobb 
áttekintésre neveljük. Ehhez azonban el kell mélyíteni a biológia
oktatást ; sajnos, ettől még messze vagyunk kissé.

A megfigyelés gyakorlása. Tegyünk a nagyító alá burgonyakemé
nyítőt s engedjük, hogy tanítványaink lerajzolják a látottakat. 
Amelyik ügyesebb, a táblára is rajzolhat. Amikor átnézzük sorban a 
rajzokat, látjuk, hogy azok bizony nem egyformák, sok a hibás, 
mert még nem tudnak jól megfigyelni, nem látnak világosan. Erre 
sorra vesszük valamennyit, figyelmeztetjük a hibákra. Reájönnek a 
tanulók maguk, hogy az éleslátást tanulni kell, inert nem minden 
szem lát egyformán jól.

Vagy vegyünk egy sejtet. Eleinte bizony csak a sejtfal tűnik fel 
előttünk, majd lassan a sejt többi része is megjelenik a látótérben. 
Ha mozgó tárgyat adunk eléjük, pl. papucsállatkát (Paramecium), 
akkor még nehezebb probléma elé állítjuk őket. Vagy o tt van az 
átokhínár (Clodea) levelében a klorofill-testecskék mozgása. A Tra- 
descantia feslő bimbójából egy porzószálat a portokja nélkül, vagy 
pedig a csibehúr, fehér mécsvirág, vérehulló fecskefű fiatal száráról 
vett szőrszálat tárgylemezre egy csepp vízbe teszünk és erősebb 
nagyítással vizsgáljuk, miként helyezkedik el a protoplazma, hol 
foglal helyet a sejtmag? Nyugalomban van-e, vagy mozog-e. A Val- 
lisnaia spirális leveléből készítsünk metszetet és ott is vizsgáljuk a 
protoplazma mozgását! A vizsgálatokból lassan reájönnek a tanulók 
arra, hogy a mozgás az élet ismertetőjele.

Bepillantva az élet titkába, a legtöbb tanuló szinte megihlető- 
dik, vallásos érzések töltik el a lelkét. Ilyenkor kihasználhatjuk az 
élettudományokban rejlő nagy nevelő erőt. Természetes, sok más 
természeti jelenségen is lehet még szemlélődni, melyeknek rendkívüli 
fontossága van az erkölcsi nevelésben. Lélcknélküli tanítás az, amikor 
csak a józan kutatásra, a száraz tények megállapítására szorítkozunk 
anélkül, hogy vonatkozásba hoznánk ezeket az emberrel. Nem az a 
cél, hogy számolás, mérés, összehasonlítás, analizálás, következtetés 
és szintézis útján megismerjék a gyermekek a természetet, hanem



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

tekintettel kell lennünk az emberre, mint a természet tagjára, az 
ember testi és lelki harmóniájára, az örök értékre. Azért bizony sokszor 
felvetünk ilyen kérdéseket :

Mit veszünk észre az évenkint megismétlődő virágzásban?
Miként késztet gondolkozásra a természetben uralkodó törvény- 

szerűség?
Mi az értelme a virágzásnak?
Kinek érdeke a Földön az élet fennmaradása?
Ki alkothatta a természet törvényeit? stb., stb.
A megfigyelések értelmezése. Minden ismeret forrása a meg

figyelés és a tapasztalás. A megfigyelés az érzékek és az ész össz
pontosítását követeli meg. Megfigyelés után az ész továbbműködik, 
kérdéseket ad, feladatokat, problémákat vet fel, melyeknek meg
oldása ismételt megfigyelést, kísérletezést és megfontolást kíván. 
Rá kell vezetnünk a tanulókat arra, hogy minden felvetődő kérdést 
formulázzanak meg és úgy foglalkozzanak vele. így haladunk a kon
krétumtól, a valóságtól az elvont felé. Amitl átunk, azt értelmezni, 
magyarázni kell.

Gyakorlatul tegyünk egy cseppnyi embervért a nagyító alá. 
Lerajzolják a vérben látott sejteket. Egyesek három különféle sejtet 
is látnak. Később reájönnek, hogy tévedtek, az egyiket oldal-, a 
másikat felülnézésben látták. Ilyen gyakorlat megtanítja a növen
déket arra, hogy a csak egyszer előforduló esetlegest a szabályszerű
től megkülönböztesse és hogy magának is meglegyen az álláspontja 
bizonyos jelenségeknél.

A gondolkozóképesség kifejlesztése. A látottakat egyszerű észre- 
vevésnél is feldolgozzuk, de csak éppen a felvetődő részleteket, 
tehát kevésbbé alaposan. A tudományos megfigyelést a jelenségeknek 
vonatkozásba való hozása, az ok és okozati viszony kiderítése követi.

Pl. állítsuk összefüggésbe a gyökér belső szerkezetét és tevékeny
ségét. Ha pl. a tanuló a sárga nőszirom (Iris pseudoacorus) gyökér
keresztmetszetét vizsgálja nagyító alatt, egész sereg sejt között kell 
eligazodnia. Ehhez pontos megkülönböztetésre van szükség. Az á t
tekinthetőség végett csoportosítania kell az együvé tartozókat. 
Ezáltal sajátos tulajdonságok helyett bizonyos szabályszerűségek 
jutnak előtérbe. Ugyanaz a szabályszerűség nagyszámú sejtre érvé
nyes, akárcsak a nyelvtani szabályok.

Pl. osztályozzuk a gyökér sejtjeit a köztük levő különbség 
alapján. Alapos megfigyelésre van szükség, hogy az összes sejteket 
össze tudjuk hasonlítani egymással. Csak ezután oszthatjuk őket 
három, esetleg négy csoportra.

Amikor az osztályozás megtörtént, akkor vázlatos rajzot készí
tünk, esetleg a táblára és minden egyes csoportnak megmondjuk a 
nevét. Most már azután vizsgálhatjuk, hogy milyen szabály szerint 
épültek fel a különböző szövetek sejtjei. A növény egyik szervének 
keresztmetszete kitűnő eszköz az induktív gondolkodás gyakorlá- 
ára. Minden feltételnek megfelel. Számos sejt áll a rendelkezésünkre,
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elegendő alapot nyújtanak a szabályok levezetésére. A következ
tetéseknek a sejtek méreteire, alakjára, falvastagságára kell vonat- 
kozniok. Az endodermisz sejtjeinél még azt is meg kell figyelni, 
hogy valamennyi sejt egyenlő vastag-e és hol van a rövidebb oldaluk. 
A feladat a szóbeli kifejezőkészséggel szemben nagy igényeket 
támaszt.

Ezután következik a gyökér munkájának vizsgálata a növény 
megszilárdítása és a táplálék felvétele szempontjából. Milyen össze
függés van a gyökér szerkezete és tevékenysége között? A bőrszövet 
és alapszövet falai vékonyak, könnyen átbocsátják a vizet. Nagyobb 
sejtek egy rétegén át előbb keresztülhatol a víz, mint a kis sejtek 
rétegén. A vastagfalú endodermisz-sejtek ezzel a munkával nincsenek 
összhangban. A víz szivárgásának útjába akadályt gördítenek, nem 
ju t az edényszövetbe. A gyökérnek ezen tevékenységével a szervezet 
nem hozható összefüggésbe.

Az endodermisz-sejtek vastagfal óságát tehát a gyökérnek egy 
másik tevékenysége okozza : a szilárdítás. Miért vannak a mechani
kailag szilárdabb részek éppen ott? Mint hívhatjuk azt az erőt, 
mellyel a szél a növényt támadja? A vastagfalú endodermisz-scjtel: 
helyzete a gyökér erősségét, szilárdságát növeli a szakítóerő ellen.

Ezzel mint szerves egység áll előttünk a gyökér. Az út, melyen 
eddig haladtunk, megtanít arra, hogy törvény érvényességének ki- 
terjesztésénél óvatosaknak kell lennünk, állandóan készen állva új 
tapasztalatokra, miközben megtanuljuk, hogy óvakodnunk kell az 
előítéletektől.

Amint a gyökérrel végzett megfigyelések megkívánták a türel
met, a szerkezetbeli különbségek összehasonlítását és felfedezését, 
az eltérések és a sejtek eloszlásának megokolását : éppen úgy meg
kívánja ezeket a szempontokat a levél belső szerkezetének tüzetes 
vizsgálata és megértése is.

Csináljunk keresztmetszetet a leánder leveléből. Nézzük, milyen 
rétegek alkotják (bőrszövet, oszlopsejtek, szivacsosréteg, bőrszövet). 
Vizsgáljuk meg az egyes rétegeket alkotó sejteket ! Hány rétegű a 
bőr? Miben különbözik a bőr legkülső rétege a szövet többi részétől? 
Következtessünk a bőrszövet sejtjeinek színéből azok tartalmára ! 
Mire következtethetünk abból, hogy a bőrszövet sejtjei szorosan egy
máshoz sorakoznak? és hogy bőrke, viaszhártya vonja be azokat? 
Milyen a határvonal a felbőr és az alatta levő oszlopsejtek között? 
Mi tölti ki a szivacsosréteg hézagait?

A levél belső szerkezetének a környezethez való idomulását, 
alkalmazkodását megismerjük, ha többféle levélből készítünk kereszt
metszetet és azokat egymással összehasonlítjuk. Pl. a leander, boros
tyán, a dísznövényül tarto tt Aspidistra stb., mind jó példák az ilyen 
vizsgálatokra. A nagyító alatt elénk tárul, hogy az Aspidistra levelé
nek sem oszlop-, sem szivacsosrétege nincs, a leánder és a borostyán 
levelén megtaláljuk mind a kettőt, sőt a leánder levelében kettős 
oszlopréteget találunk.
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A levél szerkezete alapján kérdezzük, milyen környezetben élnek 
ezek a növények? A leánder jól tűri a napot, száraz talajjal is beéri 
rendszerint; ezzel szemben a borostyán már nem szereti annyira a 
napot, a nedves talajt, a kevésbbé szellős helyet kedveli, az aspidistra 
pedig a szoba félhomályos sarkában is jól érzi magát. A levelek szer
kezetében mutatkozó eltérések tehát a környezet szerint alakulnak. 
A levelek tagoltságát a napfény okozza, a borostyán levelének vastag 
szivacsosrétegét pedig a szellőzés hiánya.

Ha reggel, délelőtt, délben, délután veszünk a növényekről leve
leket s metszetet készítünk belőlük, akkor a klorofillszemcsés el
helyezkedését jól megfigyelhetjük a sejtekben. A viaszréteg, a bőrke 
visszaverik a fénysugarakat, ugyanezt teszik a bőrszövet sejtjei, ha 
tele vannak vízzel. Minél szárazabb, melegebb helyen nőtt a növény^ 
annál vastagabb a felbőre.

A belső szerkezetről induktív úton kapott eredmények igazolása 
megfigyelés útján. Ha az oktatás menete a megfigyelésből indul ki 
s ezt követi az absztrakció, a logikus gondolkodás, akkor még egy 
másik utat is követhetünk : egy résznek általános megfigyelése alap
ján alaposan megindokolt feltevésekre juthatunk a belső szerkezetre 
vonatkozólag. A megfelelő metszet elkészítése és az ellenőrző meg
figyelés igazolja a feltevést; lehetővé teszi hogy hamis, vagy nem 
szabatos következtetéseket megismerjünk s talán felkelti csodála
tunkat abban az irányban, hogy a természet milyen változatos a fel
adatok megoldásában.

Pl. miként képzeljük el a szár belső szerkezetét, milyen sajátos 
részei vannak? A szár összeköti a gyökereket a levelekkel, tehát cső
vezetéknek kell benne lennie. A szár tartja  a leveleket, a hatalmas 
lombkoronát, em iatt szilárdan épültnek kell lennie. Vizsgáljuk át erre 
vonatkozólag nehány növény szárát ! Asparagus plumosushoz min
dig hozzájutunk. A szár keresztmetszetén a sejtüregek kicsik, befelé 
folyton nagyobbodnak.

A megerősítést, a szilárdítást a sejtfalak végzik. A mechanikai
lag (helyesebb : sztatikailag) fontos elemek tehát mind a széleken 
vannak. Mit ér el a növény azáltal, hogy az erősítő-, szilárdító-szövet 
a szár perifériáján képződött?

Szerezzünk be egy csomó egyenlő hosszú és egyenlő súlyú üveg- 
rúdat és csövet. Két végén mindegyiket támasszuk alá és kísérletez
zünk, hogy melyik bír el nagyobb terhelést !

A hársfa egyik ágából is csináljunk keresztmetszetet ! Ha véko
nyabb az ág, esetleg beleesik a farész kambium, háncs, kéreg stb. 
Látjuk az évgyűrűket alkotó sejteket, különböző nagyságúak. Össze
hasonlítjuk a két növény keresztmetszetét és megállapítjuk, miben 
különbözik a két szár szerkezete. A hársfának alkalmazkodnia kell 
a többéves élettartamhoz, ez az oka a kambium és az évgyűrűk ki
alakulásának.

Az élettani oktatás metodikája. A tanulókkal nem végeztethetünk 
új, önálló gyakorlatokat. A tanárnak pontosan meg kell adnia az
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anyagot, elő kell írnia a menetet és a kísérleti berendezést. Eléged
jünk meg azzal, hogy a tanuló megcsinálja a kísérletet és hogy ész- 
fej lesztő-kérdéseket fűz hozzá. A tanuló csak fokozatosan nyer be
pillantást a munkába, de azután kisebb módosításokat maga is 
végezhet a kísérleten.

Azonban egy élettani kísérlet egész menetét is láthatja a tanuló. 
A tanár dolga, hogy a munkához a megfigyeléshez megfelelő körül
ményekről gondoskodjék. Ha pl. a napsütötte előadó- vagy gyakor
lati teremben egy edény áll vízinövényekkel, bizonyára észreveszik 
a tanulók, hogy a növények gázbuborékokat bocsátanak ki. Lesznek, 
akik semmit sem vesznek észre. Mégis az a jelenség az első lépés 
az alkotótevékenység felé. Ha egy tanuló megszámlálja a buboréko
kat, akkor már tudományosan kezd dolgozni : Bizonyos, hogy olyan 
embernek kell lennie, aki tud foglalkozni az őt környező világgal, 
akinek szelleme nem tompult el az egyoldalú emlézéstól s akinek 
van ideje és elegendő türelme. Csak ilyen tanulóban ébredhet fel a 
következő kérdés : mitől függ a buborékok száma? Majd ha meg
szokta a kémiai gondolkodást is, azt kérdi : milyen gázt választ ki 
a növény? Hogy erre megfelelhessünk, fel kell fognunk az eltávozó 
gázt.

Megtehetjük, hogy tanulóinkat engedjük gondolkodni, eszelje
nek ki ők valami berendezést. Azokat a törvényeket, hogy csak zöld 
növények asszimilálnak és csakis napfényben s ha széndioxid van jelen: 
a tanuló következtetés útján is megismeri. Ehhez az asszimilálást 
különböző körülmények között szemléltetjük, azután az eltávozott 
oxigén mennyiségét összehasonlítjuk. így elvégezzük az asszimilációs 
kísérletet a) napfényben, b) árnyékban, c) egész sötét helyen, d) for
ralt vízben, e) forralt vízben széndioxid (szódavíz) hozzáadásával, 
f)  vízinövények helyett gumókkal, gyökerekkel, magvakkal. Mind
ezen kísérletek után levonjuk a következtetéseket.

Hozzuk vonatkozásba a növény életét és a levelek munkáját az 
ember életével, hiszen az ember környezetének lényeges alkotórésze 
a növény. Az asszimiláció és a lélegzés folyamatainak megértésére 
nem lehet elég sok és elég változatos feladatot és kérdést feladni. 
Az ezekkel való foglalkozás sarkaljon az élettel kapcsolatos kérdé
sekkel való megfontolásokra és neveljen gondolkodásra.

Az asszimiláció, légzés és párolgás fontosságát több megbeszélés, 
kísérlet kapcsán közelebb vihetjük a tanulók értelméhez. Nagyon 
egyszerű kérdés pl. : mi lenne a következménye annak, ha a levegő 
széndioxid-tartalma csökkenne? ! A felelet megmutatja, hogy a 
levegő széndioxid tartalm a U'03%. Ezt a növények keményítővé 
alakítják, ebből táplálkozik ember és állat. A széndioxid fogyása 
megakadályozná a növényi élet mai megszokott fejlődését, így keve
sebb állat és ember lakná a földet.

Kim utathatjuk azt is, hogy az ember és állat mozgása a Nap 
energiájának átalakulása. A mozgáshoz, mozgatáshoz erő kell. 
Az ember és állat mozgása az izmok mozgása, amit a táplálék oxidá

2
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ciója tesz lehetővé. Végeredményben minden táplálék növényi, de 
a növény csak napfény útján tud keményítőre szert tenni. Ha a 
keményítő szervezetünkben felbomlik, elég, felszabadul az az erő, 
mellyel a keményítő létrejött, az az erő, mellyel a Nap a növényt 
fény- és melegáldásban részesítette. Ez az erő alakul át mozgássá is. 
A mérnökök azzal foglalkoznak, hogy a napsugarak fölös energiáját 
nyáron elraktározzák és télen felhasználják. Mint oldotta meg a ter_ 
mészet ezt a problémát?

Gyakorlati például mutassuk ki a széndioxid körfolyamatát 
a gabonaféléknél ! A növény a szár sejtfalanyagának (cellulózé) és 
a szem keményítőjének felépítésére a levegőből széndioxidot vesz fel. 
Ha ezt a széndioxid mennyiséget a levegő nem kapná hamarosan 
vissza, akkor a levegő széndioxid tartalm a fogyna. A szénhidrátok 
bomlása folytán a széndioxid azonban visszakerül a levegőbe, mert 
visszajuttatják azok a szervezetek, amelyek lélegzenek, mivel szén
dioxidot lehelnek ki. Rothadásnál és égésnél is széndioxid keletkezik. 
De mégsem ajánlatos mindent elégetni; pl. a szalmát elsősorban 
nem, hanem tanácsos alomnak, azután trágyának használni. A föld
ben több a széndioxid, mint a levegőben, amit a talajbaktériumok 
működésének köszönhetünk (edafon-elmélet). Ha a szalmát eléget
jük (mint a magyar Alföldön szokták), nem adunk táplálékot a 
talajbaktériumoknak, ezzel csökken a számuk és azzal együtt a talaj 
széndioxid-tartalma is.

Hasonlítsuk össze az emberi életet az égő gyertyával. Mindkét 
folyamat : oxigén felvétele és széndioxid termelése, melegfejlesztés 
és elmúlás. Mégis fontos különbségek vannak köztük. Az oxidáció 
folyamata fényjelenség nélkül megy végbe az ember testében, az 
égés nem magasfokú, emiatt alacsony a hőmérséklet. A folyamat 
folytonosságát állandó oxigénfelvétel teszi lehetővé és így soká tart. 
Nemcsak a felületen történik az oxidáció, hanem az emberi szervezet 
minden sejtjében és a sejtek az oxigént nem szabadon kapják, hanem 
a vörös vérsejtekhez kötve.

A tanulók sokszor felvetik a kérdést, mint van az, hogy a szén 
és hidrogén égésénél meleg fejlődik, a növény teste mégis hideg? 
A felelet erre az, hogy a keletkező meleg a transzpirációnál használó
dik el.

Kideríthetjük tanítványainkkal együtt dolgozva, hogy milyen 
összefüggés van a lombhullás és a transzpiráció között. A párolgás
hoz meleg kell, télen azonban a mi fáink nem tudnak meleget fel
venni a hidegebb környezetből. Magától kellene ezt elvonnia, ezzel 
azonban a növény sokat veszítene hőmérsékletéből és fagyás fenye
getné a fákat. De más veszély is fenyegetne : a téli levegő rendszerint 
száraz, ezért a levelek erősebben párologtatnának. Igen ám, de a 
hidegben a gyökér korlátozza munkáját, a vízfelvételt, a fák tehát 
kiszáradnának.

Ugyanígy megmagyarázhatjuk azt is, miért van az, hogy a
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levél vékonyan, laposan szétterülő ! Nagyobb felületen nagyobbmérvű 
a párolgás, ezért tud a növény olyan sok ásványi anyagot felvenni. 
Minél vékonyabban terül szét a levél, annál jobban szellőzik, a lég
zésnél és asszimilációnál élénkebb a gázcsere. Vékonyabb levelén 
jobban áthatol a napsugár, intenzívebb a szerves anyagok képződése, 
ami a napfénytől függ.

Az energiaátalakulást is megértethetjük a növényben. A növény 
u. i. magától nem termelhet energiát, fény alakjában a Naptól kapja 
azt. Mivel a sok vízveszteség m iatt sok melegre van szüksége, azért 
a környezetnél rendszerint alacsonyabb a növény hőmérséklete, 
emiatt hőenergiát is vesz fel. Az így felvett energiát másnemű ener
giává alakitja át. Megtaláljuk ezt a növény által termelt anyagok
ban, mint kémiai energiát. Az anyagok felbomlásakor meleg szaba
dul fel, csak ritkán keletkezik másfajta energia, mint pl. fény (gombák, 
baktériumok) és elektromosság.

Számtalan példa adódik a tanulók munkakedvének emelésére, 
munkaképességük kifejlesztésére. Az utóbbi évek módszertani iro
dalma lényegesen haladt ebben a tekintetben (1. Szemlénkben Szondy 
György cikkeit pl.). Figyelembe kell vennünk a különböző életkorok 
lélektani munkabírását és ennek alapján az alsó fokot általános 
szemléleti fokká (elemi, polg. és középisk. alsó osztályai), a közép
fokot pedig (középisk. felső osztályai, tanítóképzők) speciális szem
léleti, kísérleti fokká kell kiépítenünk a földrajzban és természet
rajzban egyaránt. A gyermekeknek fel kell tárnunk a szülőföld gaz
dag világát, hogy képzeletvilágukat a szülőföldből kiindulva gazda
gítsák, építsék fel s emellett értelmüket úgy fejlesszék, amint azt a 
tudományok haladása és lelkikészségük kialakulása is megköveteli,

Budapest. Horváth Károly.

Református Tanári Jóléti Intézményünk.
A Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapja a 

múlt iskolai évben volt tíz éves. Ez alatt alaptőkéje szép lassacskán 
100,000 P fölé emelkedett s az alap tudott évenként 15—20 tanár
gyermeknek ösztöndíjat, mégpedig fejenként 200—600 P-t, s 80—90 
tanulónak fejenként 30—150 P nevelési segélyt adni. Ezt az egyetlen 
tanárjóléti alapunkat a múlt iskolai évben veszedelem fenyegette, 
mert a dunamelléki egyházkerület felvetette, hogy a mostani súlyos 
viszonyok között nem kellene-e a növendékeket mentesíteni a díjak 
fizetése alól, vagy legalább a díjakat mérsékelni ?

Az Egyetemes Konvent, bár indokoltnak látta a szülők kiadásai
nak apasztását, de védelmébe vette a tanárokat, akik a mai súlyos 
helyzetet fizetésük csökkentése mellett az iskolafenntartók bizony
talan s folyton nehezedő helyzete miatt még jobban érzik. Sajnos, 
azonban annyi engedményt tett, hogy az igazgatókat felhívta, hogy
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indokolt esetekben a díjat, vagy a járulék felét elengedhessék. (241— 
1932. sz. konventi végzés.)

A dunamelléki egyházkerület ezen törekvése nagy megdöbbe
néssel s a jóakaratú konventi határozat is bizonyos aggodalommal 
tö lt el bennünket, a Református Tanáregyesület vezetőségét. Meg
döbbenéssel azért, mert a mai nehéz helyzetet éppen az okozza, hogy 
az iskolák iránti áldozatkészség csappant meg. Elnökünk ceglédi 
megnyitójában abban látja a mai helyzet orvoslását, hogy a köz
tudatba kell vinni, hogy mint régebben, az államsegélyek helyett 
saját erőnkből kell fenntartanunk magunkat és iskoláinkat.

Már pedig ez az egyházkerületi határozat éppen az ellenkezőre 
ad tápot, az iskola iránti áldozatkészség csökkenésére. Hisz, ha az 
állam és egyház válságos helyzete tovább ta rt és — ne adja Isten — 
de súlyosbodnék, akkor, mivel iskola nélkül nem lehet meg a szülő
társadalom, még inkább a szülőkre hárulna fokozott áldozattal az 
iskolák fenntartása.

Az aggodalom pedig azért jogosult, mert már több igazgató él 
a 20% levonás jogával s így az alapunk jövedelme csökkenni fog.

Pedig nekünk tanároknak egyetlen tanárjóléti intézményünk a 
„Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapja“ . Nekünk nincsenek Kál- 
vineumjaink, mint lelkésztestvéreinknek; tanítótestvéreink is több 
jóléti intézményt tudtak maguknák létesíteni, tanítói árvaházakat, 
üdülőházakat. Mi nekünk ez az egyetlen segítségünk, ebből tudunk 
évenként 12,000—13,000 P-t kiosztani ösztöndíj és nevelési segély 
címén református tanárgyermekeknek ; ebből vettük újabban bogiári 
üdülőtelepünket, melynek első nyara a legszebb reményekre jogosít, 
hogy életre képes és pótolhatatlan eszköz lesz a tanári idegzet fel- 
frissítésére. A Kath. Tanáregyesület ezekből a tanulói járulékokból 
építtette a Szent Imre-kollégiumot s ezeket a díjakat kötötte le 
további 5 évre.

Különösen fáj a TGyNA jövedelmének megcsökkenésére irányuló 
szándék, ha végignézzük a most kiosztásra kerülő ösztöndíj pályá
zatokat. A múlt évben 7200 P-t oszthattunk ki, ha most a jövedelem 
20%-kal való csökkentésével számolni kell, kb. 6250 P jut kiosztásra. 
Pedig 33 pályázó van, akik majdnem mind megérdemelnék az ösztön
díjat. Ezek között aztán olyan szomorú eseteket látunk, hogy az 
embernek fáj a lelke.

Egyik nyugalmazott tanár, kb. 158 P havi nyugdíjából három 
gyermeket tan ítta t távol, két bölcsészethallgató fia és egy tanítónő
képzős leánya van. Eddig latinra készített polgári iskolásokat, de 
mióta a reálgimnáziumban nincs latin, elesett mellékóráitól, s csak a 
mi ösztöndíjunk tartja  benne a lelket.

A másiknak apja menekült, nyugdíj nélkül, anyja keres, már 
3 gyermeket felnevelt, de még hármat kellene nevelni.

A harmadiknak, ki a VII. fizetési osztályban van, négy egyetemi 
hallgató gyermeke van.
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A negyedik 10 évet vesztett, mint lelkész és idősebb fejjel a
VIII. fizetési osztályban van, s lefoglalt fizetéséből 54 P-t kap kézhez, 
s öt gyermeket taníttat.

Egy volt református tanárnak megszállt területen havi 169 P 
fizetésből és 32 P lakbérből három gyermeket kell taníttatni, egyet 
a  műegyetemen, s a negyediket is otthoni ellátásban részesíteni.

Jönnek a nánásiak, akik fizetésük 40%-ából élnek hónapok óta, 
m iután már fizetésük 10%-áról külön is le kellett m ondani; a gyön- 
kiek, akiknek államsegélye 86%-ról 42%-ra szállt le s az illetményük 
egy részéről szintén már le kellett mondaniuk.

És ezeknek sem tudunk adni egész ösztöndíjat, mert van teljesen 
árva és félárva gyermek is, s ezek természetesen még jobban rá van
nak szorulva. A pályázók nagy száma miatt csak ilyeneknek ju t teljes 
ösztöndíj.

A legnagyobb szeretettel kérjük fel tagtársainkat és főleg az 
igazgató urakat, hogy vegyék védelmükbe ezt a jóléti alapunkat s 
mivel technikailag nehéz, sőt lehetetlen a beírásnál különbségeket 
tenni, hogy egyik tanulót ez alól a díj alól mentesítjük, másikat az 
ifj. könyvtárra való járulék, harmadikat a testnevelési díj járulék 
fizetése alól, a TGyNA-járulékot is, mint a többi kötelező mellékdíjat 
minden tanulótól kivétel nélkül szedjék be s csak a legvégső esetben 
éljenek azzal a jogukkal, hogy egyeseknek ezt a csekély összeget 
elengedjék. A Konvent határozata sem kötelezőleg rendeli el, csak 
figyelmébe ajánlja az igazgatóknak.

Még nagyobb szeretettel kérjük legfelsőbb elöljáróinkat, hogy 
az úgy is mostoha elbánásban részesülő tanárságot ne fosszák meg 
ettő l az egyetlen jóléti intézményétől, hogy abból idővel esetleg 
református tanárok házát, tanárok betegsegélyzőjét, vagy még más 
jóléti intézményt is létesíthessünk.

Debrecen. Jakucs István.

Középiskoláink gazdasági helyzetéhez.
A világgazdaság krízise a kultúra minden területén megnehezíti 

a  természetes fejlődést.
Egyházaink is megérzik a nyomasztó anyagi válságot. A fejlő

désük vonalának az íve alantabb mozog. Számoló óvatosság lesz 
úrrá minden nagyobb vonalú kitervelés, szabadabb lendület előtt, 
sok kidolgozott programm vesztegel a halogatás állomásán.

Nem is olyan régen az állami segítség csekély mérvű elvonása 
mellett is szabadabb volt a hangulat; mióta azonban súlyosabb 
természetű levonások sújtják egyházainkat, azóta éppen elég ener
giát követel a jövő pesszimista színezetű kilátásainak elkergetése.

Ebben a viszonylatban a legéberebb figyelem fordul egyházaink 
középiskoláira, melyek fölé a legfeketébb viharfelhők gyűlnek.
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Felesleges lenne részletezni roppant fontosságukat, egyházaink 
kebelén belül, a gondolatláncolathoz elég annyi, hogy történet- 
hatalmak, melyek mindenikének meg van a maga bázisa és akció
sugara. Külön-külön hatnak, de az eredményük egy, hiszen ugyan
azon hitfelekezetek vallásos és erkölcsi kincseinek letéteményesei és 
elosztói. Tevékenységük egyházaink legfontosabb alapfunkciói közé 
tartozik, mihelyt az aktivitásuk megszűnnék, az egyházak életfolya
matában gátlások lépnének fel.

Ezt leszögezve, aggodalommal könyveljük el, hogy az állam ez 
évben a középiskoláink segélyét újból leszállította és ezzel néhol a 
gazdasági helyzet kritikussá vált, nehány lépés még és az a veszély 
fenyeget, hogy az egyház ezen fontos testrészei közül egyik-másik 
elpusztul.

Részletezzünk csak egy ilyen pusztulást, mert egy iskola-halál 
processzusa még nincs eléggé a köztudat homlokterébe állítva. Egy 
ilyen elmúlás először is az intézmény vezetőinek lelkében a legégetőbb 
aggodalmakat korbácsolja fel, sőt végzetesen is hathat, azután 
mindazok az anyagi javak, intézeti vagyontárgyak, melyek mind 
egy speciális intézmény nagyszerűen elgondolt működési tervezeté
nek összefüggő részletei voltak, széthullanak, széthull a tanuló sereg, 
széthull az intézet régi tanítványainak serege, kiket pedig a modern 
pedagógia olyan ragyogóan az iskola szolgálatába állított. Megszűnik 
a volt iskola a maga hatósugarait kisugároztatni egy nagy, igen nagy 
körzetre, ez pedig mint egy elhalt rész kiesik egyházunk élő testéből.

Egy ilyen tevékenyen és nemesen behálózott terület kikapcsoló
dása erős vérveszteség az egyházra azért is, mert az elhalt rész műkö
dési területén az élet nem fog szünetelni, hanem más érzés- és gon
dolatvilág szerint berendezett történeti hatalmak hatásai bontakoz
nak ki, amelyek könnyűszerrel és véglegesen elnémítják egyházunk 
esetleges élesztési kísérleteit is.

De ezeken kívül a legfőbb baj az, hogy az első bezárult iskola 
után jöhet a második is. Ehhez nem is kell sötéten látni. így az elhalt 
területek növekedhetnek, okai lehetnek az egyház erősebb funkcionális 
megrendülésének, amivel végül a még épen m aradt középiskola
csoport pozíciója, életereje is meginog.

Ezek a ténymegállapítások mind okszerűen kapcsolódnak egy
máshoz és nem egy pesszimista érzés kiélései, hanem a tények felsora
koztatása azért, hogy minél hathatósabb és haladéktalanabb védelem 
után való törekvést szuggeráljanak mindenkibe.

Az ország, a hivatalos magyar állam, rettentő gazdasági baj
vívása már maga is eléggé fenyegetően utal arra, hogy önállóbb, köz
ponti támogatást minél kevésbbé igénylő életlehetőség után nézzen 
minden iskolánk.

Az egyházi főhatóságaink ezerfelől és ezerféle anyagi panasszal 
ostromolva, az államéhoz ugyancsak hasonló heves küzdelmet foly
tatnak az egyházak létéért." Hogy telhetik tehát onnan segítség?



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 245

Nézzük meg közelebbről középiskoláinkat, melyek közül több 
közvetlenül fenyegetve van.

Amint említettük, mindeniknek meg van a maga hatásterülete. 
Ez a cselekvési sugár egyiknél nagyobb, a másiknál kisebb. A na
gyobb akciósugárú intézetek sok ember erején virulnak, fejlődnek. 
A kisebbek gyökérszál-rendszere gyérebb, a vihar hamarabb is kapta 
meg őket. A nagyobb középiskoláink, támasztékaik tudatában, erős 
aktivitásúak, versenyre kelnek ugyanazon helyen lévő iskolatársaik
kal. Versenyük haszon és dicsőség az egyházra és a nemzeti kultúrára 
egyaránt. Ha olvassuk értesítőjüket, a kép, mely elénk tárul, üde és 
bőséges forrásból táplálkozó életműködés egészséges lüktetését mu
tatja. A sokágú és nívót tartó  tevékenység csak jó anyagi alapokon 
épülhet. Az értesítőikben tekintélyes összegekről olvasunk.

Ugyanekkor azonban másfelől ez iskolák évvégi beszámolóitól 
függetlenül arról veszünk tudomást, hogy egyházunk világi és egy
házi vezetői valósággal heroikus harcot vívtak nem is sok hónappal 
ezelőtt azért, hogy az államtól összeomlás előtt álló iskoláink részére 
az életet a haláltól éppen csak elválasztó összeget megkaphassák.

Feltesszük tehát a kérdést : ha ugyanazon egyháznak testvér
iskoláiban ennyire feltűnő és szinte végzetesen különböző életlehe
tőségek szerint formálódott a helyzet, nem volna helyénvaló olyan 
modus vivendit keresni, amelyik az intézetek meglévő anyagi autonó
miájának teljes tiszteletben tartása mellett valamelyes kiegyenlítő
déshez vezetne.

Nehéz esztendőben : 1932-ben vagyunk, amikor még a kereske
delmi élet tagjai is mind számosabban sietnek egymásért áldozatot 
hozni. Sietnek, mert messzebbre néznek.

Valóban középiskoláinkra egy ilyen elasztikusabb programm- 
kitűzés nemcsak hogy erkölcsileg is megfelelő elhatározás volna, ha
nem egy el nem kerülhető gesztus, mely távolabbi sikerekkel is számol.

Egészen bizonyos, hogy amikor valamely iskola költségvetést 
állított össze, minden numerust a legóvatosabb körültekintéssel, 
életviszonyainak, helyzetének tüzetes megfontolásával állapított meg.

De így is fel lehet tenni a kérdést: vájjon a megállapított költség- 
vetés a jelenünk általános életszínvonalán mozog ?

Az intézeteink baráti és szorosabb összekapcsolódásának első 
kísérlete onnan indulhatna ki, hogy fennálló törvényeink keretén 
belül össze kellene hívni a jövő költségvetési év előtt egy középiskolai 
közi értekezletet, melyen minden intézet képviselője felolvasná költ
ségvetése tételeit és általában beszámolna iskolájának minden finan
ciális összefüggéséről. A kívülről látható jelekből következtetve, 
egészen bizonyos, hogy egy ilyen természetű beszámoló roppant 
tanulságos és termékeny volna, mert a részleteket követő eszme
csere közben kibontakoznának egy középiskola mai életstandardjá
nak megfelelő budget kontúrjai és ezzel kitűnnék, hogy több, sőt 
a legtöbb intézet költségvetésének keretei nincsenek a mai rettentő
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gazdasági helyzethez mérten egyszerűsítve, hanem itt-o tt még egy 
dúsabb világ kalkulációja körében mozognak.

Lesznek tehát összegek, melyek a helyi körülmények szerint, az 
iskola speciális helyzete tükrében elengedhetetleneknek bizonyulnak, 
viszont a normal életstandard szerint többletek. Az ilyen iskola 
akkor fog reális pénzügyi politikát folytatni, ha a nyomasztó gazda
sági helyzet által parancsolt életnívóra száll le már azelőtt, mielőtt 
erre reá fog kényszerülni, mert bizonyos, hogy reákényszerül. Tehát 
lefarag és erős kézzel tartalékol, de egyúttal a többletnek ítélt össze
géből felajánl valamit fölöttes egyházi hatóságának a bajbajutott 
testvérintézetek megmentésére. Egy nagyobb akciósugarú intézet 
ezzel magát meg nem rövidíti, mert sok forrása áll rendelkezésre, ha 
magát kárpótolni akarja. Nem is lehet e lépésnek olyan ellenzéke ma, 
amely felelősséget merne vállalni, hogy egy egyház-összeomlás 
esetén ráháruljon a részvétlenség és keresztyénhez nem illő önzés és 
rövidlátás vádja.

Tény az, hogy középiskoláinknál baj van, de ennek nem maguk 
az okai, belesodorta őket a világválság. Bekövetkezhetik a veszedel
mük elharapódzása is. Az egymásról való gondoskodásban van a leg
hatékonyabb gyógyszer, ne távolabb, a bizonytalanságban keressük 
hát azt.

Gyönk. Holstein Gyula.
Szívesen közöltük ezt a cikket teljes egészében, bár elgondolását több 

szempontból nemcsak kivihetetlennek, hanem aggályosnak is tartjuk, — mert 
teljes mértékben áterezzük gyönki kartársaink rettentő lelki állapotát. 
92%-os államsegélyük 42%-ra olvadt, háborúelőtti 375,000 K készpénz- 
vagyonúk teljesen megsemmisült, összesen évi 1880 P segélyt kapnak (egyházi 
és városi segély címén). íme, egy tanári testület, amelyik teljesen önhibáján 
kívül a létminimumot sem kapja meg. Cikkíró a művelt ember legtompítottabb 
hangján panaszkodik és mégis kiérzik soraiból a teljes elhagyatóttság érzete ! 
Mikor Magyarországon még mindig évről-évre új középiskolák nyílnak meg, 
szabad volna már meglevő intézményt ilyen egyszerűen halálra ítélni? A cikk
ben foglalt segítő terv — véleményünk szerint — azért nem kivihető, mert 
szigorúan véve annyit jelentene : a hivatalos tényezők által veszni engedett 
iskolák tartassanak fenn a megmaradtak rovására. Mert kétségtelen — ez 
elkerülte cikkíró figyelmét —, hogy egyetlen iskolánknak sincsen önálló költ
ségvetése, hanem fenntartótestülete anyagi helyzetéhez igazodik. Az állami 
iskoláknál jobb helyzetben egyik sem lehet, rosszabban több is van. Ha még 
itt-ott valami csekély összeget le lehetne nyírni a költségvetésből, azt a fenn
tartótestületek amúgy is kénytelenek volnának a maguk céljaira felhasználni. 
Mert a nagy akciósugarú helyek ennek megfelelő nagy kötelezettségeket is 
hordoznak! Meg vagyok róla győződve, hogy nyomorgó kartársaink megse
gítésére a tanárságban a hajlandóság legnagyobb részt meg volna, de nyugodt 
lelkiismerettel nem mondhatunk le keservesen kiharcolt anyagi biztosítékok
ról : nincs jogunk hozzá ! Az iskola nem a tanároké — a társadalomé. Elkép
zelhetetlen eszme volna például, hogy a katonaság zsoldját — adják össze 
a törzstisztek, mert nekik van miből ! Vagy hogy a fővárosi közjegyzők pótol
ják ki a falusi közjegyzők jövedelm ét! Egyébiránt a hajdúnánási reálgimná
zium érdekében a tiszántúli egyházkerület 8 középiskolája az államsegély 
4%-át felajánlotta. Több helyen a fenntartótestületek átvállalták ezt az 
újabb terhet, más helyeken azonban ez már lehetetlennek bizonyult. Tehát 
éppen ott sújtja a tanárságot az újabb fizetéselvonás, ahol a helyi eredetű
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javadalmak amúgy is megcsorbultak már. Deák Ferenc mondása jut eszünkbe: 
amit erőszak vett el tőlünk, idő és kedvező körülmények visszaadhatják, de 
amiről önként mondunk le, az örökre elveszett. Ezért félünk mi minden 
együttérzésünk mellett is annak az eszmének a propagálásától, hogy a tanár
ságot lehetne (pedig cikkíró szerint lehetne !) még szőkébb keretek közé 
szorítani. Éppen mai számunkban emlékesünk meg az Egyetemes Konvent- 
nek a T. Gy. N. A.-ra vonatkozó határozatáról, ami a cikkíró által jelzett 
irányban mozog : t. i. a társadalmat mentesíteni bizonyos kiadásoktól a tanár
ság rovására. Mindenesetre kívánatos volna, ha a tanárság anyagi ügyeire 
vonatkozóan mennél több felszólalás hangzanék el és szerkesztőségünket rész
letes tájékoztatásokkal keresnék fel a kartársak, hogy mennél több adat 
gyűljön össze egy központi helyen. Egy körkérdéssel sok becses adat birtokába 
jutottunk, de ez az alapos megtárgyalásra még mindig nem elegendő. Ezért 
újra arra kérem kartársainkat, hogy bizalmas jellegű értesítésekben szíves
kedjenek lehetőleg mennél több szempontra felhívni a szerkesztőség figyel
mét. Idevonatkozó cikkeknek, megjegyzéseknek természetszerűleg a legna
gyobb készséggel adunk helyet. S ze rk e sz tő .

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .

Dr. V arga Zsigmond : Általános vallástörténet. I. kötet. Deb
recen, 1932. Szerző saját kiadása. VII +310. 1. (Ára 10 P.)

Az általános vallástörténet magyarországi irodalmából — amit 
egyébként szerző teljes részletességgel ismertet — eleddig sajnálatosan 
hiányzott egy olyan összefoglaló mű, mely a vallásos jelenségeknek 
korszerű, tudományos és mégis a nagyközönség számára is hozzá
férhető magyarázatát adná. Műkedvelők és az elvont szaktudás szinte 
ridegen elzárt birodalmában élő tudósok közt a tájékozódni kívánó 
„közember“ szinte tanácstalanul állott, s a fel-feltörő vallásos érdek
lődés a sok le nem zárt kérdés,ellentétes vélemény között teljes bizony
talanságra jutva gyakran végleg elapadt. Pedig a bibliai vallások 
képzetvilágának a megismerése s a biblián kívüli vallásokkal való 
összevetés híjján számtalan téves helyzet keletkezik — ami a prot. 
egyházakban gyakran végzetes hatású. Ezért tartjuk  Varga Zsig- 
mond könyvét nemcsak hézagpótló tudományos műnek, hanem első * 
renden gyakorlati szükséget kielégítő útmutatónak is. Különös jelen
tősége van a tanárságra nézve, mert ezt a társadalmi osztályt joggal 
ismerik élesen bírálónak, vallásos szólamok által egykönnyen ki nem 
elégíthetőnek. Nos, itt van a legmegbízhatóbb tudós kutatások 
alapján a vallásos élet gyökeréig leható könyv — ami azonban a 
keresztyénséget, különösen a református vallásos gondolatvilágot 
nem gyengíteni, hanem sziklaszilárd alapokra fektetni akarja is, 
tudja is.

Megállapítja mindenekelőtt a vallástörténet helyét a tudomá
nyok nagy családjában. Egyetemesebb tudomány nincsen nála, 
mert az a történelem előtti korba, a primitív népek életére is kiterjed.
A legújabb haladás a vallástörténet módszerét is helyesen állapította
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meg : nem értékelő, hanem pszihológiailag rekonstruáló tudomány 
akar lenni. Főtétele, hogy a vallás az emberi életnek legértékesebb 
tartalma és hogy ennek a vallásnak a története nem tévelygések 
sorozata, hanem szakadatlan isteni kijelentés egységes, tervszerű 
munkája. Ilyen szigorúan tárgyilagos felfogás mellett biztosítva van 
a vallásos jelenségeknek az egyedül elfogadható feldolgozási módja : 
a tisztán adottságukban való vizsgálat, de egyúttal a megértés felté
tele : az antropologiko-etnografikus alapbeállítás is. Higgadt, egészen 
leegyszerűsített meghatározásai bizalmat keltenek szerző irá n t: nem 
apologétáskodik, csak tényeket állapít meg, s ez különösen jóté
konyan ható eljárásmód a kultúra és a vallás viszonyának a megálla
pításánál. A vallás több általános kultúrtevékenységnél : ez hozta 
létre a művelődést, az egyes tudományokat is. Tagadhatatlanul volt 
néha gátló szerepe az emberi művelődés folyamatában, de azért 
nem indokolt a kultúra (különösen a szociáldemokrata történelmi 
materializmus és a filozófiai materializmus) vallásellenessége. A helyes 
viszony a vallás és a kultúra közt csakis az együttműködés lehet, 
mert a kultúra átfogó, örökérvényű célt egyedül a vallástól nyerhet. 
A keresztyénség ingadozásának, apályának mai keserű korában 
szinte prófétaszerű hittel meri hirdetni szerző : „Mindaddig, míg a 
reformáció keresztyénsége le nem tér arról az útról, melyen a világ
nak Jézusi értelemben kívánt újjászületését olyan hatalmas mérték
ben munkálta, nincs oka attól tartania, hogy kultúrairányító szerepét 
elveszti.“ (79. 1.)

De ha a vallás cél, a kultúra eszköz, akkor rendkívül fontossá 
válik a keresztyénségnek végső kijelentésül való elfogadása. Vallás
történésnél szinte szokatlan bátorsággal, csorbítatlanul mély evan
géliumi hittel áll meg szerző a Biblia kijelentésének igazságai mellett. 
Könyvének egyik legfőbb értékét éppen a szakismeretek, széleskörű 
vizsgálódások mellett is feltörő „boldog örvendezés“-ben látjuk, 
amivel a heidelbergi kátéra emlékeztető hitvallásszerü szavakon át 
a Krisztusban megjelent váltságot átöleli.

A komoly, hangyaszorgalmú munka eredményeiről szerényhangú, 
éppen ezért rokonszenves beszámolót kapunk az ural-altáji népek 
vallásáról, főleg a szumír kérdésről írott lapokon. Egy, a Magyar Tud. 
Akadémia által megkoszorúzott mű egész adathalmazát pár oldalra 
összesűrítve látjuk ; itt nyilatkozik szerzőnek az önálló tudományos 
készsége, eredetisége a legszembetűnőbben.

Újszerű rész — külföldi vallástörténeti munkákban monografikus 
irányban kiváló fejezet — a vallásos élet jelenségvilágának részletes 
vizsgálata. Itt találkozunk a feldolgozott külföldi irodalom rengeteg 
anyagának világosan áttekintett, alaposan megrostált, szorosan meg
szerkesztett ismertetésével. Az isteneszme fejlődésnél az erőképzet 
és a lélekhit az alapvető tényezők : a kettőnek találkozásából áll elő 
a fetisizmus. Ha az erő az állatvilágból ölt formát, a totemizmus 
néven ismert vallásforma jelentkezik. Mindenütt szembetűnő a 
világos vonalvezetés : a totemállat mint hozzáférhetetlen (madár,
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ragadozó, féreg !), mint istenhelyettesítő, mint feláldozható lény — 
a totem mint fa (életfa), fű, kő (szintén növekvőnek vagy fogyónak 
elképzelt lény) víz (istenek itala), tűz — érdekes, a biblia világába 
sokszor élesen bevilágító gondolatmenetek. Magyarázatot kapunk a 
keleti vallások kosmikus képzeteiről : az ég, föld, légkör szerepéről. 
(Nyomatékos kiemeléssel: nem az asztrál-mitológikus vallásmagya- 
rázás a helyes, nem az ég az első istenség !) Megértjük az asztrológia 
bibliai utórezgéseit, Pál asztrológikus terminusait és szellemhitét is.

Usener H. teóriájának (pillanatistenek—csoportistenek— nyelv
tani alakokból megérthető személyes istenek) a bírálata arról tesz 
bizonyságot, hogy szerző a vallást egy pillanatig sem hajlandó leszál
lítani a legfenségesebb élmény, kijelentett lelki tartalom magasztos 
helyéről. Ez a tisztelete, komoly meggyőződése igen szépen nyilat
kozik az istenfogalom fejlődését ismertető részekben : az animizmus- 
ból a személyes istenfogalomig, a kosmiko-naturalis megváltáskép
zettől az erkölcsi jellegű megváltás világfolyamatáig csak a hívő 
olvasó tudja igazán megértéssel és hálával követni az útmutatót. 
A személyes Isten, mint szabad elhatározással cselekvő erkölcsi 
lény a vallás legmagasabb fejlődési fokán jelentkező képzet, ami 
egyúttal a Megváltóval (eschatológia !) kapcsolatos. De ennek az 
istenfogalomnak a kialakulása fokozatos (az Isten személytelen ész
lelése, polydemonismus, polytheismus, Synkretismus, magasabb fokú 
pantheismus, dualismus, henotheismus, monotheismus). A külön
böző fokozatok értéke a keresztyénség szempontjából nem lebecsü
lendő, viszont nem szabad túlozni sem. Pl. a Synkretismus szinte a 
teljes kér. terminológiát magával hozza, de azért a keresztyénség 
lényegét nem változtatja meg. És a keresztyénség igazi fensége éppen 
az összehasonlításban domborodik ki.

Szól még szerző az istenfogalom érzéki szemléltetésének módjáról 
(fétis, amuletek, ereklyék, állatalak, emberalak, symbolumok) és 
ezzel kapcsolatban a sákramentumokról. A mágikus és a spirituális 
forma közti különbség megemlítésénél kifejezett utalást találunk a 
bibliai és a református úrvacsorái felfogás tisztult jellegére. (174. 1.) 
Sorban elvonul előttünk egy egész sereg primitív képzet az ember 
életéről és rendeltetéséről; az érzéki, a lelki és a szellemi létforma 
különbsége az újszövetség antropológiájában nyer kellő megvilágí
tást (a pszyché = lélek fordítást szerző kifogásolja, jobbat azonban 
nem ajánl helyette.) Az élet megszentelése (születés, halál), a vallásos 
életmód (megszállottság, aszkézis, megtisztulás) elvezet a sakramen- 
tális szentség eszméjéhez : ennek rövid, világos magyarázata teljesen 
megegyezik a református felfogással. Ugyanezt mondhatjuk a papi 
rend feladatairól, s a szent közösségek közt a keresztyén egyház cél
kitűzéséről szóló sorokat illetően. ,,A lélekben és igazságban való 
istentisztelet... elengedhetetlenül megkíván egyet, . . .a z t  u. i., 
hogy a lelkész higyje és vallja, amit prédikál és híveit az elegyítetlen 
tiszta evangéliummal.. .  táplálja. Aki csak bérért végzi m unkáját... 
nem érdemli meg, hogy Isten áldó napja s híveinek bizalma felé sug'á-
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rozzék. A prot. lelkipásztornak enthusiasta prófétának kell lennie..
(222. 1.)

Kiemeltük ezeket a sorokat, mert bennük híven tükröződik 
szerző gondolkodásmódja : az isteni elhivatást kötelességnek felfogó 
komolyság. Ez a kötet, melynek folytatását valóban óhajtva várjuk, 
nemcsak érdekes adatok vonzó gyűjteménye, nemcsak rendszeres, 
tudós munka, hanem egy mélyhitű lélek vallomása és egy lelkiismere
tes tanár számadása is. Varga Zsigmond nyiltan előterjeszti: ezt 
tanítom, így gondolkozom. Könyve a mostoha viszonyok m iatt 
tetemes áldozatokat jelent neki, de gazdag nyereséget irodalmunk
nak, fontos segítséget az egyetemi hallgatóságnak. Ami pedig a mi 
különleges középiskolai szempontunkat ille ti: íme egy könyv, amiből 
tanulni és épülni egyaránt lehet, hasznos, sőt felekezeti tanároknak 
szinte-szinte kötelesség. Soós Béla.

Zsigmond Ferenc : A magyar nemzeti irodalom története.
(I. kötet Vörösmarty felléptéig a középiskolák VII. osztálya 
számára. A debreceni városi nyomda kiadása, 1932.)
Az újabb irodalom bekapcsolásával megduzzadt óriási irodalmi 
anyag tervszerű megrostálása már régóta foglalkoztatja a tanári 
közvéleményt. Egyre hangosabb lett azoknak a szava, akik Beöthy 
Zsolt elterjedt tankönyvét túlságosan bő ismeretanyaga és nehezen 
tanulható stílusa miatt alkalmatlannak találták a középiskolai taní
tásra. Felmerült hát az a kérdés, hogyan lehetne ezt az egyébként 
kiváló tankönyvet megmenteni a jövő nemzedék számára, mi módon 
lehetne nagyszerű nevelő szellemét tovább éltetni és gyümölcsöztetni 
olyan új könyvben, mely a haladottabb pedagógiai követelményekhez 
jobban simul. A szokatlanul nehéz és cseppet sem hálás feladat nagyon 
is megpróbálja a tankönyvíró erejét. Csak az vállalkozhatik rá a siker 
reményében, akit Beöthy szelleme át- meg áthatott, s akinek tudása, 
ízlése, biztos szeme, didaktikai gyakorlata elég garancia arra, hogy 
a kiválogatás kényes munkáját eredményesen el tudja végezni. 
Mindenképpen szerencse a protestáns tanügyre, hogy erre a nagy
fontosságú munkára éppen Zsigmond Ferenc vállalkozott, akit a 
tudományos eredményekben gazdag múlt s a tanításban eltöltött 
sok-sok év bölcs mérsékletre intő tapasztalata egyaránt elhívott 
erre a szerepre.

Nagy elődje könyvének megrostálásához nem az idegen rideg 
és közömbös tárgyilagosságával, hanem a tanítvány meleg és hálás 
szeretetével fogott. Mindenekelőtt olyan magasabb irodalomelméleti 
nézőpontot keresett, mely megokolja és tervszerűvé teszi a kényszerült 
redukciót. Ezt a nézőpontot Horváth János irodalomelméleti felfogásá
ban találta meg. Ami ennek a felfogásnak és az „irodalom“ új meg
határozásának (az irodalom az a szellemi viszony, amelyet írók és 
olvasók között írásművek létesítenek) nem felelt meg, kirekesztette 
Beöthy könyvéből. így maradt ki irodalomtörténetéből a pogánykor, 
mert e korból semmiféle írott emlék nem maradt ránk. Irodalmunk 
története — szerinte — csak a keresztyénség felvételével kezdődik,
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mert e korban már keletkeztek írásművek és így kifejlődhetett írók 
és olvasók között az a szellemi viszony, mely a definíció szerint az 
irodalom lényege. A pogány-kor kirostálásával megmaradt időt hét 
korszakra osztotta fel. A korszakok elnevezése és a határkőül szolgáló 
évszámok (politikai és irodalomtörténeti események évszámai) általá
ban megfelelnek a hagyományos közfelfogásnak, az eltérés mindössze 
annyi, hogy Zsigmond a megújhodás korát (Beöthynél felújulás kora) 
1825-ig tolja ki (Beöthy 1820-szal lezárja !), és a nemzeties költészet 
fénykorát (Beöthynél nemzeties költészet kora) megrövidíti. Beöthy 
a milleneumtól (1896-tól) számítja a „legújabb kor“-t, Zsigmond 
a kiegyezést tartja  a „modern kor“ korszakkezdő eseményének.

Már feltűnőbb eltérések mutatkoznak a hagyományos közfel
fogástól az egyes korok irodalmi jelenségeinek tárgyalásában. Be 
ezek az eltérések az újabb kutatások eredményeit tartalmazzák, s így 
mint „korszerű módosítások“ többé-kevésbbé szükségeseknek és 
szerencséseknek is mondhatók. Csak helyeselni lehet, hogy a közép
kori latin történetírók (Anonymus és társai) gesta-író és műveik 
gesta néven szerepelnek, mert maga a név is figyelmeztetheti a sze- 
mesebb tanulót arra a különbségre, mely középkori latin króniká
sainkat álláspontban és modorban később élt társaiktól elválasztja. 
Különös érdeme a könyvnek, hogy finom és meggyőző fejtegetésben 
— ha jegyzet alakban is — tájékoztat a klasszicizmus és romanti- 
cizmus, a barokk és rokokó tulajdonságairól, s a korszakok végén 
tömör összefoglalásban mutat rá az elért eredményekre. Az ellen 
sem lehet különösebb kifogást tenni, hogy a közfelfogás ellenére 
nem Kazinczynak, hanem Faludinak tulajdonítja az első magyar 
szonett írásának dicsőségét. Nem lehet kifogásolni, mert igazolható 
tényen alapszik. Igaz ugyan, hogy ezzel a fáradsággal akár Erdősi 
Sylvestert is meg lehet fosztani az első magyar distichonok szerző
ségétől. De ha Kazinczy esetében is a „sikeres“ szót hangsúlyozzuk, 
amint ezt a könyv szerzője Erdősi érdekében tette, akkor Kazinczyt 
éppúgy megilleti az irodalmi dicsőség címe, mint Erdősit. Az azonban 
nem helyeselhető, hogy a közfelfogástól eltéröleg Ányost a németes, 
Orczyt pedig a magyaros írók közé sorolja. Tagadhatatlan, mindkét 
íróban vannak olyan* sajátságok, melyek az átcsoportosítást lehetővé 
teszik, de mert ez a helycsere nem látta tja  tisztábban alakjukat, 
hanem csak a zavart növelheti, az egységes felfogás kedvéért bátran 
elmaradhatott volna.

Amilyen elfogulatlan mértékkel nézi és értékeli Zsigmond e 
könyvében az írókat és műveiket, éppolyan jóleső pontosságot árul 
el az irodalomtörténeti adatok felhasználásában.

Némi tévedést, talán inkább elhajlást a tényéktől, e téren csak 
három helyen vettem észre. A Pray-kódex keletkezésének idejét 
1192 és 1203 közé teszi. Ám jó. De akkor számítási hiba lentebb az 
az állítása, hogy a Halotti Beszéd kilenced félszáz évet számlál. Amadé 
Lászlóról a 165. lapon azt olvassuk, hogy a hadseregben tábornoki 
rangig emelkedett. Tudtommal „general-adjutant“-i minőségben
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vált meg a katonaságtól, s így legfeljebb ezredes lehetett. Beöthy 
így is közli. A harmadik „tévedés“ csak akkor esketik latba, ha ször- 
szálhasogatásig pontosak akarunk lenni. Kisfaludy Károly — a könyv 
szerint — 1822-ben alapította az Aurorát. Helyesen : 1821-ben, 
hiszen ez év nov. 22-én már napvilágot látott első kötete. A tévedés 
talán onnan eredhet, hogy ez a kötet 1822. évre szólt.

Különös erőssége a könyvnek az olvasmányi anyag helyes, ízléses 
kiválasztása és a pedagógiai követelményeket teljesen kielégítő el
helyezése. A kiszemelés gondosságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy minden író értékének és jelentőségének megfelelő olvas
mányi anyaggal szerepel a könyvben. E tekintetben csak Balassa 
Bálint érdemelt volna figyelmesebb bánásmódot, olyat pl., aminőben 
Csokonainak volt része. A nagy debreceni poéta műveiből vett 
szemelvények u. i. bőségesek, e mellett híven tájékoztatnak mun
kássága minden rétegéről. Bár az olvasmányok mennyiségének a 
mostani kedvezőtlen gazdasági helyzet szabott határt — amint az 
„Előszó“ mentegetésképpen megjegyzi — nem billentette volna fel 
az anyagi egyensúlyt, ha a szerző Orczy „Bugaci csárdá“-ját és 
Berzsenyi „Búcsúzás Kemenes-Aljától“ című költeményét is be
sorozza az olvasmányok közé. Az elsőnek azért kell helyet foglalnia 
az olvasmánytárban, mert igazolása a szerző ama felfoglalásának, 
hogy Orczy a magyaros irány munkásai közé tartozik, az utóbbinak 
viszont azért nem szabad kimaradnia, mert fontos adalék Berzsenyi 
lelki portréjához.

Minden dicséretet megérdemel a könyv stílusa, ez a tömör, de 
nem zsúfolt, választékos, mégsem keresett, könnyű és mindenütt a 
szeg fejére ütő stílus. S ha hangzik is el alább pár kifogás ellene, 
csak azért történik, mert az irodalmi tankönyvekben a magyar 
stílusnak folttalan szépségében kell ragyognia.

N e h é z k e s  m o n d a t o k  : „A dallam és a kötött beszédforma Igen gyakran 
csak száraz tanítást kénytelen ugyan hordozni, de egyes hivatottabb tehetségek 
már a szívhez is s z ó l n i  t u d n a k  s több-kevesebb költői varázst é r e z t e tn i  a verses 
szövegek néma olvasóival is.“ 85. 1. (A „tudnak“ elhagyása s a hozzátartozó 
mondatokban az infinitivusok helyett jelen idő segít rajta.) „Az egykorú, 
események világszerte való elregélésével ápolták, irányították, sőt te r e m te t té k  
m e g  a nemzeti közvéleményt. . . “ 89—90. 1. „Prózai munkái közt v a n  magyar 
tudományos akadémiai szervezését sürgető röpirat, filozófiai tárgyú e lm é lk e 
d é s e k ,  nagy terjedelmű utópisztikus r e g é n y “ . 190. 1. (Az alanyok között többes
számú is van 1) , , . .  .s ott is, egyebütt is szerelmi kalandoknak i s  hőse le t t : 
de katonai vitézségének is sok jelét adta.“ 97. 1. (Sok az „is“ !) „Csokonai 
rokokó-kecsességű n é m e l y  költem ényéhez...“ 254. 1. (Csokonai n é m e l y . . . )

M a g y a r t a l a n s á g o k  : ,,. . .hanem e g y  páran közülök 28. 1. ,,. . .létrehozott 
e g y  olyan munkát.“ 93. 1. ,,. . . e g y  pár évtizedre. . . “ 171. 1. (E kifejezésekben 
felesleges az e g y . )  „ ...részé t az Attila köré csoportosult hún-mondakör 
k é p e z t e .“ 7. 1. (A német „bilden“ !) ,,. . .mindenütt t ú l s ú l y b a n  marad.“ 85. 1. 
„ . . . a  Cassandrát ü l te t te  á t  nyelvünkre.“ 190. 1. (A német „übersetzen“ !) 
Helyes használatára is van példa : „ő ül te t te  á t  német t a l a j b ó l  mi hozzánk a 
balladát“. 275. 1. ,,. . .némely verstani s z a b á l y o k r a  vonatkozólag.“ 197. 1. 
(Egyes szám kell !)

Nagyobb zavart okoznak és méltán eshetnek kifogás alá az elég sűrűn 
előforduló s a j t ó h i b á k .  Ide tartozik: 1. az id eg e n  s z a v a k  következetlen, sőt
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hellyel-közzel hibás írása : p a n g y r i s  (90. 1.) és p a n e g i r i s z  (30. 1.) ; c h a o s z a ,  
helyesen : k a o s z a  (283. 1.) ; F é n é lo n  T e l e m a c h - j a , helyesen : Fénelon, Télé- 
maque-ja (171. 1.) : 2. a  n e v e k  és c í m e k  következetlen írása : B a l a s s i  Menyhárt 
áruitatása, de a hős B a l a s s a  néven szerepel ; Himfy Szerelmei és Himfy sze
relmei ; Magyar J.ogikácska, de már Magyar encyclopaedia stb. ; 3. m u t a t v á n y  
e g y é b  s a j t ó h i b á k b ó l  : m o n a k ö r  (mondakör, 17. 1.) ; N y u g a t e i i r o p a  (Nyugat-
Európa, 30. 1.) ; K á r a i  (Karai, 30. 1. r e n a - i s s a n c  (helyesen elválasztva : renai
ssance, 97. 1.; ; épúgy (éppúgy, 121. 1.) ; m o n d d  bú nélkül (mord bú nélkül, 
164. 1.) ; n e m c s a k k e r e s z t y é n  (nemcsak keresztyén, 48. 1.) ; puritantizmus (puri
tanizmus, 85. 1.) ; S z i l á g y i é s  (Szilágyi és, 91. 1.) ; P r o v e n c - b a  (Provence-ba, 
260. 1.) Zrinyidala (Zrínyi dala, 275. i.) ; ö n k é n t e l e n ü l  (önkénytelenül, 165. 1.) ; 
gyúlékony l í r a s á g a  (gyúlékony líraisága, 97. 1.) stb. stb.

Ezek az apróbb fogyatkozások természetesen mit sem vonnak le Zsig- 
mond Ferenc kiváló könyvének értékéből. Az a komoly törekvés és nemes 
szellem, mely az egészet áthatja, méltóvá teszi annak a magasztos feladat 
teljesítésére, melyet eddig a Beöthy-féle tankönyv töltött be nem kis dicső
séggel.

Debrecen. P é t e r f l y  L á s z l ó .

„Világhatalom és Istenországa“. írta : Kroekcr Jakab, a „Licht 
im Osten“ c. német missziói szövetség igazgatója. Németből fordí
to tta Ferenczy Károly dr. leánykálvineumi lelkész és tanítónőképző- 
intézeti igazgató. Hegedűs és Sándor Irodalmi és Nyomdai R. T. 
könyvnyomdájának kiadványa. Debrecen, 1932. 190 oldal. Ára 3‘40 P. 
Kapható Hegedűs és Sándornál, Debrecen.

Csak a nagyon mély hatást gyakorló könyvek elolvasása után 
szoktunk valami leküzdhetetlen kényszerűséget érezni abban az 
irányban, hogy az olvasás tartama alatt nyert lelki értékgyarapodá
sunkból juttassunk másoknak is. Ennek a belső kényszerűségnek 
eredménye ez az eredetiség mesterbélyegével ékeskedő fordítás, 
amellyel Ferenczy Károly dr. ajándékozta meg „válságban élő jele
nünket“ és ugyancsak ilyen belső kényszerűségnek következménye 
ez az igénytelen könyvismertetés, amely csupán e lap olvasó táborá
nak a figyelmét akarja felhívni erre a csodálatos tartalmú könyvre. 
A szerző szándéka Dániel könyvének behatóbb és a többi prófétai 
könyvek feldolgozásával kapcsolatos tárgyalása volt. Ez a terv azon
ban egy nagyobb és teljesebb koncepciójú munka kereteibe fért 
volna csak be és itt csak a prófétai könyv első hat fejezetét tárgyalja 
azzal a célzattal, hogy a „harcot vívó léleknek bárcsak segítségére 
lehetnének e fejtegetések, hogy megtanulja meglátni az Istent úgy 
saját életében, mint az egyetemes történelemben“ . (6. 1.) Ezt a be
pillantást a legnagyobb világpolitikai események legmélyebb össze
függésébe, — hogy szerző szavaival éljünk —, csak az nyeri meg, 
aki megtanult minden történést „sub specie aeternitátis“ nézni. (84.1.)

A könyv keletkezésének történeti hátteréből ki kell emelnünk 
azt a tényt, hogy szerző huszonhárom évig élt Oroszországban a 
stundista mozgalmak nehéz óráiban és hogy ezen műve befejezése 
előtt meglátogatta egy moszkvai barátja, aki a háború előtt az orosz 
stundista mozgalomnak egyik legáldottabb munkásságú evangéli- 
zátora volt és aki az orosz forradalmi összeomlás idején a szovjet
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állam szolgálatába sodródott. Szerző, barátjának hét évi beszámolójá
ban, az e könyvében foglaltak csodálatos igazolását látta.

Dániel próféta könyvének első hat fejezete a világhatalom váltó
gazdaságának tragikus fordulatokban gazdag drámája. Ennek a 
drámának világosságából csak az érdekli szerzőt, amely alkalmas a 
mi sötét jelenünk besugárzására. A hatalmas Babilon tragédiája 
előképe az orosz tragédiának, amelynek sorsdöntő alapoka az volt, 
hogy „a hivatalos államvallás a nép legszélesebb rétegei előtt utála
tossá le tt“ (71. 1.), mert a keleti egyház „nem az Isten prófétája volt 
az államban, hanem az állam vallásának őrízője és gondozója“ ; s 
mint ilyen, az ige világosságával nem tudott a nép áldásává lenni a 
próbáltatások idején, hanem azt ta rto tta  megtiszteltetésnek, hogy 
szolgálatára lehetett az államnak. (71. 1.) A világtörténelem baráz
dáiba nem is kell valami túlságos mélyen beleszántanunk és mégis 
meg kell látnunk, hogy az őskeresztyénség fajsúlyveszteségének 
kezdete egybeesik az államvallássálétel velleitásával. Jeruzsálemnek 
meg kell Jeruzsálemnek maradnia Babilonban is. Aki az embereket 
Istenhez akarja vezetni, annak Istentől kell az emberekhez meg
érkeznie. (69. 1.) Ez a magasabbrendű profétizmus titka. A kérdés 
ma az, hogy a Nyugat egyházai meg fogják-e érteni Istennek az egész 
vonalon lelki megújhodásra intő figyelmeztetését és riadóját ? 
Ha nem — úgy maguk sem kerülhetik el a nagy megítéltetést. Ezt 
bizonyítja a szemléltető pedagógia világosságával Dániel próféta 
könyve és az orosz példa. Mert — mondja a szerző — a Ma egy
házára rászakadt szenvedés igen nagy részét nem az ige miatt és nem 
Krisztusért kell az egyháznak elhordoznia, hanem hamis profétiz- 
musa miatt. (71. 1.)

A könyv átolvasása után az az érzésünk, am it egy gyönyörű, 
magaslatok felé vivő út végeztével a visszatekintő belső szemlélődés 
felemelő pillanataiban érzünk.

Ha az Isten titkainak sáfárai vagyunk, egy bőséges áradozással 
hömpölygő reveláció mélységei tárulnak fel előttünk, ha a történet 
filozofikus értékeinek és értelmének kutatói vagyunk, itt megláthatjuk 
teljes borzalmában a hipokrita-nationalista doppingoló történetírás 
nemzeti és felekezeti önhittségre nevelő céltudatos szédelgését és ha 
pedagógusok vagyunk, előttünk van a legmeggyőzőbb szemléleti 
oktatás Isten nevelői munkásságáról.

Valóban hálásak lehetünk a fordítónak e kincsesház feltárásáért, 
amely munka nemcsak erkölcsi értékei, de műfordítói bravúrja m iatt 
is nagyon nagy nyeresége irodalmunknak.

Nyíregyháza. Nagy Vilmos.
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M E G JE G Y Z É SE K .
Az ORTE üdülőtelepe. Egy nagyon kellemes nyaralás emléké

vel a lelkemben, nem nehéz feladat a beszámoló. Csak részletezni 
kell azokat az emlékeket, melyeknek együttes hatását csak az érzi, 
aki maga is szerencsés volt a református tanárok bogiári üdülőtele
pén nyaralni.

A telep fekvése ideális. Háromholdas, szinte erdőszerü, mindenütt 
árnyas, gyönyörű park közepén lévő öt különálló épületben kényel
mesen elfért az a 20—25 család, mely ott három hétre összegyülekezett. 
A nyaralást teljesen családias jellegűvé tette az a megfizethetetlen 
előny, hogy a telepnek saját strandja van és így a Balatont mindenki 
akár egész nap és korlátlanul kiélvezhette. Gyermekek 100—200, 
felnőttek 500—600 méternyire is bemehettek a tóba, anélkül, hogy 
akár a legkisebb veszélytől is kellett volna tartaniok. Az ellátás, 
bőséges, tápláló és ízletes volt. Az egyszerű berendezés mellett is ké
nyelmes lakások szintén kielégítették mindazoknak igényét, akik o tt 
nem lukszuriózus, és hangos mulatságokat nyújtó penziót, hanem csön
des pihenést kerestek.

Kedvesen egészítette ki a külső kereteket a társaság harmonikus 
egyöntetűsége. Egygondolkozású, egyvilágnézetű és anyagi javadal- 
mazású emberek kerültek itt  össze, akik, mint egy- és ugyanazon 
sors részesei, már eleve is megértették egymás viszonyait és igényeit. 
Külön tanári szempontból is nagyon szerencsésnek és örvendetesnek 
tartom, hogy a vezetőség tapintatos előzékenysége folytán nemcsak 
a református, hanem az egész protestáns tanárság képviselői heteken 
át együtt élve, megismerhették, megszerethették és megbecsülni 
tanulták egymást. Az üdülőtelep ilyen szempontból is valósággal 
missziót teljesített.

Elsősorban kellett volna megemlítenem a vezetőség munkáját, 
mint amely főtényező a nyaralási akció sikerében. Az ORTE vezető
sége valósággal hivatásszerű munkát végzett. Dr. Bessenyei Lajos 
elnöké a telep megszervezésének főérdeme, fenntartásának terhét, 
bajait pedig Dr. Kun Sándor gondnok és felesége viselték, olyan 
előzékenységgel, szeretetreméltósággal, önzetlen és fáradságot nem 
kímélő munkássággal, mely méltó a protestáns társaság legnagyobb 
megbecsülésére és tiszteletére.

Aki egyszer megpróbálta a bogiári nyaralást, az a jövőben is 
visszavágyik oda. Mert a csekély költség ellenében másutt aligha 
talál a bogiárihoz hasonló zavartalan pihenést és kifogástalan ellátást. 
Ha a vezetőség még módját tudná ejteni annak, hogy a beutaltaknak 
ne kelljen ágyneműt, törülközőt és szalvétát magukkal vinniök, 
ezzel csak emelnék az üdülőtelep értékét és vonzóerejét.

Adorján Ferenc.
Az ifjúság jövendő elhelyezkedése. Ez mai életünk egyik leg

nehezebb kérdése. Ez van ma a levegőben, de még megoldásra, vég
3



256 P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z EM LE

rehajtásra alkalmas tervezgetések sem termettek sűrűn. A mi fiatal 
tanárgenerációnk sorsa fekszik szívünkön, ezért örömmel olvastuk 
a napilapokban a kereskedelmi iskolai tanárok gondolatait. Ezek 
megvalósulása nem lehetetlen, segíthet a bajon, javíthatja a hely
zetet, csak jóakarat kell az illetékes körök részéről, és kis lemon
dás a beérkezettek, elhelyezkedettek oldalán. Főbb gondolataik 
ezek : Mindenki, aki 35 (és nem 40 !) évi szolgálatot végzett, men
jen nyugdíjba, senkit se tartsanak vissza ; itt hozzá tesszük : ne 
újabb állásba üljön belé előbbi állása tekintélye révén. Egy tanár 
se tanítson a kötelező 18 óránál többet (ennyi lemondás az állás
ban levőktől elvárható!); az így felszabaduló sok (eddig több
let) óra új tanárok alkalmazását teszi szükségessé és lehetővé. 
Minisztériumi tisztviselő, még ha tanári oklevele van is, ne vállal
hasson tanítást. Ehhez nem is kell kommentár, mert bizonnyal min
denki ismeretségében van olyan, ki óraadói vagy más munkát végez 
minisztériumi hivatal mellett, s ezzel állástalan fiatalok elől veszi 
el a helyet.

Ügy ebár egyik gondolat sem lehetetlen, csak kis áldozatkészséget 
kíván az államtól a nyugdíjteher vállalása révén, ami azonban a fiatal, 
kis fizetésű tanárok alkalmazásával — azt hiszem — meg is térül ; 
s kis lemondást a mellékfoglalkozásnak számító, óratöbblet jövedel
méről. Ezzel szemben azonban a sok száz állástalan ú. n. fiatal, de 
már közel 30 éves, tanár közül igen sok foglalkozáshoz jut, az állam 
helyzete is javul, s így tulajdonképpen a jövő biztonsága fizeti vissza 
a most hozott áldozatot. Ez áldozat sem oknélkülinek látszó levonás
ban nyilvánul, hanem kamatozó befektetés. De cselekedni kell, — 
hiszen az említett gondolatokat a hírlapi közlemények szerint jóindu
lattal hallgatta a kultuszminiszter, s megvalósításukat is ígérte. 
Kétszer ad, aki gyorsan ad — mondja a közmondás. I tt  százszorosán 
ad, aki végre ad is valamit az ifjúságnak, s nemcsak beszél, szervez
kedik, míg a fiatalok — kiken segíteni akar — öregek lesznek.

Modern pedagógia. Múltkor egy rég nem látott előkelő, de pedagó
giával egyáltalában nem foglalkozó ismerősömmel találkoztam. Tudván 
azt, hogy én a tanítás embere vagyok, pár perces beszélgetésünket 
azonnal iskolai kérdések felé terelte. Helyeselte a szünidő meghosszab
bítását (gondoltam: mindenki helyeselte ezt a pedagógusok többségét 
kivéve !). Közbeszólásomra, hogy a tananyag nem rövidült meg a szor
galmi idővel együtt, kijelentette az előkelő idegen, hogy minden a ta 
nártól függ; neki is volt olyan tanára, kinél mindenki tudott felelni, mert 
jól tanított. Beszédén itt érzett, hogy még húsz évvel régibb időben 
él, mikor másképp folyt a tanítás, mint ma, mikor még kivétel volt az, 
ami most szabály. Egyetértettünk azonban abban, hogy a jó tanár 
az iskola lelke : a jó tanár megkönnyíti a tanuló tanulásának nehéz
ségeit, s még ha gyorsírás tanítása végett el is vesznek fontos tárgyá
nak óraszámából, el fogja látni tanítványait a szükéges tudással, 
vagy inkább tanuláskedvvel — s ez minden anyagnál fontosabb.

Keserűen gondoltam azonban arra : mi lesz akkor, ha a modern
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tanárnál oly nélkülözhetetlen szellemi frisseség megbénul az idő 
mostohasága, az anyagi helyzet bizonytalansága miatt? Magoltató, 
gépszerű lénnyé legyen a tanár, kinek főértéke éppen eleven egyéni
ségében van? Vigyázzunk, hogy ez be ne következzék, mert ez az 
iskolák pusztulása lenne !

Szülőszövetséjjek. Külföldi lapokban sokat olvasunk róluk, mint 
az iskolák munkáját támogató alakulatokról. Sok értékes intézmény 
létesítését tették lehetővé. Nálunk nem tudok ilyenekről, legalább 
egy-egy iskola mellett álló szövetségről nem. Mert a budapesti Szülők 
Szövetsége elméleti s nem a külföldön megszokott gyakorlati célokat 
szolgál. A mi iskoláink a volt iskolatársak, öreg diákok szövetsé
geit hozták össze ; nem egy helyt szép eredménnyel is működnek ezek. 
De tény az, hogy ezek inkább a múltra emlékeznek, nagy tanárok, 
iskolatársak emlékét örökítik meg. Ez is igen szép és fontos, azonban 
anyagiakkal küzdő iskoláinknak a jelenben kellene támogatás, ezt 
pedig csak mostani tanítványok szüleitől kaphatják és várhatják. 
Hiszen a volt növendékek egyesületeiben is elsősorban olyanok buz
gólkodnak, kiknek még mint szülőknek van kapcsolatuk az anya
intézettel.

Tehát a jelenlegi szülőket kell csatasorba állítani, az ő szellemi 
és anyagi erejüket kell felhasználni. Ez nemcsak méltányos, hanem 
nevelő szempontból is helyes. Mert ma az a helyzet, és ez teljesen 
elfajult állapotra vezet, hogy a szülő mindent az iskolától v á r : 
ingyenes oktatást, tankönyvet, egyéb támogatást, maga pedig meg
csökkent jövedelméből is mindenre tud és akar is áldozni, csak gyer
meke nevelésére nem, mert ezt elvárja az államtól vagy egyházától. 
Utóbbi érdekel minket. Folyton hivatkoznak hozzá nem értő tájéko
zatlanok arra, hogy Amerikában még a középiskolai oktatás is 
ingyenes ; nem teszik azonban hozzá, hogy mindenki fizet azonban 
ottan iskolaadót anyagi helyzetének megfelelően. Egyházaink erre 
még nem gondoltak, ezért van minden iskolának nagy költségvetési 
ú. n. hiánya — mivel a plusz-oldalra nem könyvelik el építési mun
kájának fel nem mérhető eredményét. A mostani helyzetben a szülők 
által fizetett díjakból élnek nagyrészt az iskolák ; e díjak elengedését 
vagy csökkentését mindenki megkísérli elérni, az év végén azonban 
a fenntartási költségek fedezéséhez nem járul hozzá, mint egyház
tag iskolaadó vagy más járulék lerovásával.

A kérdés nem könnyű, de úgy érezzük, hogy most igazán nagyon 
időszerű, mert minden erőt össze kell fogni küszködő, államsegé
lyüktől nagyrészben megfosztott iskoláink fenntartásának biztosítá
sára. Ki támogassa ebben az egyházat? Az az egyháztag, ki gyermeke 
nevelését százados hagyományokon épült felekezeti iskoláinkban 
élvezi. Ezeknek az egyháztagoknak megszervezése csak iskolánként 
lehetséges, itt azonban nemcsak az egyháztagokra, hanem minden 
növendék szülőjére kiterjesztendő a szövetkezés. A szülőkben levő 
szellemi és anyagi érték bizonnyal hasznos lesz az iskolákra : jóléti, 
szociális, s hasonló intézmények létesítéséhez fog vezetni.

3*
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Ez az elmélet ! De ezt meg is kell valósítani. A megindításnak 
felülről kellene megindulnia ; de el tudnám képzelni a fordított el
járást is : hogy t. i. egyes iskolák vagy fenntartó egyházak kezdenék 
el e fontos munkát. Soraink azt célozzák, hogy gondolatokat ébresz- 
szenek, esetleg tapasztalatokban gazdagok hozzászólását provokál
ják. Mert valamit kell tenni iskoláink jövendő helyzetének biztosítá
sára, tenni addig, míg lehet, amíg a nagy összeomlás — melytől 
huhogó bagolytermészetek úgy félnek — el nem következik.

Krónikás.
A T. Gy. N. A. járulékok kérdésével kapcsolatban az iskolai 

mellékdíjak beszedésének mikéntjéről akarok szólni. Nálunk, a deb
receni református kollégium gimnáziumában mind a júniusi elő
zetes beírásnál, ami az osztálytanároknál történik, mind a szep
temberi beírásnál, amit az igazgató végez, ezeket a díjakat azon
nal lefizeti s ezt az igazgatói (inspektori) pénztár kezeli s ez a 
beírás után szétosztja az ifj. könyvtár, tanári könyvtár, Kisok, 
Prot. Tanügyi Szemle, T. Gy. N. A., Ifjúsági Segítő Egyesület, stb. 
közt. Nálunk jelenleg 14—80 P-t szedtünk be a különböző mellék
díjak címén. Ez a legtöbb helyen így történik ; ilyen helyen szinte 
lehetetlen egyes tanulóknak valamelyik díj alól való mentesítése. 
Ilyen helyen a beírás lezárása után azonnal szétküldhetjük a díjakat.

Ellenben vannak iskolák, ahol ezeket a díjakat is az egyházi 
pénztár szedi be, s ahol az igazgató ezek elküldésére csak közvetve 
tud befolyni. Innen pl. a T. Gy. N. A. díjak is elkésve jönnek be, sőt 
arra is van eset, hogy tekintve a mai nehéz helyzetet, az egyházi pénz
tá r igénybe veszi ezeket az összegeket, egyébként hasznos és sürgős 
iskolai kiadásokra (erre pedig nincs is joguk), s ezzel az igazgatókat 
is kellemetlen helyzetbe hozzák, mert ők meg fegyelmi és anyagi 
felelősség mellett tartoznak a díjakat a Konvent 183—1930. sz. vég
zése alapján idejében beküldeni.

Szabad legyen az ilyen iskolák és egyházi pénztárak figyelmét 
felhívni a Konvent 167—1932. sz. végzésére, amelyet nehány igaz
gató panaszára és kérésére a Református Tanáregyesület elnökségének 
felterjesztése alapján rendelt el.

Egy nem oly nagyjelentőségű, de érthetetlen és szükségtelen dol
got teszek szóvá. Az érettségit letevő tanulóktól ,,Erkölcsi bizonyít
ványt“ követelnek az egyetemre való beiratkozáshoz, melynek szöve
gében (hivatalos nyomtatvány 14,951. — K. M. Egyetemi Nyomda 
Bpest. M. 981. r. sz.) az igazgató igazolja, hogy az illető a VIII. o. 
nyilvános tanulója volt ; erkölcsi magaviseleté kifogástalan ; fő
iskolai tanulmányokra alkalmas. Hiszen ez mind bent van az érett
ségi bizonyítványban, sőt több, mert magaviseletből osztályzata van, 
s a záradékban bent van, hogy a főiskolai tanulmányokra jelesül, 
vagy jól érett. Ha az intézet e bizonyítvány kiadását megtagadná, 
a saját maga kiállította érettségi bizonyítványt hazudtolná meg. 
Semmi más haszna nincs, minthogy a szülőknek 2 y2—3 pengő kiadást 
okozzon.
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Ideje a köztudatba hozni, hogy a vasúti igazolványok kiállításáért 
fizetendő térítési díjat is el kell engedni vagy legalább mérsékelni kell. 
Tudomásom van róla, hogy 51,000 tisztviselő nem váltotta ki az arc
képes igazolványt; így bizony ez rossz üzlet volt a MÁV-nak, mert 
a magyar ember természetéből következik, hogy : ,,I la már nem vál
tottam  ki, csak azért sem utazom.“ Tehát nagy veszteség volt az 
51,000-szer 24 P is, de még nagyobb az utazó közönség megcsökkenése, 
amit azok, akik utaztunk a nyáron, mindnyájan megerősíthetünk. 
Annál inkább kérni kell ennek leszállítását, mert most a 24 P meg
térítését sem az államtól, de főleg az egyházi iskolafenntartóktól 
semmi esetre sem remélhetjük. J . /.

Újabb, hirtelen jött rendelkezés a gyorsírást bevezette rendes 
tárgynak. A debreceni tanári kör a napokban tiltakozott ez ellen, 
éppen egy olyan Kollégánk előterjesztése alapján, aki maga is tud, 
s taníto tt gyorsírást, de belátja, hogy kötelező tárgyként való beveze
tésére nincsen szükség. A gyorsírás fontosságát mindenki elismerte, 
az előadó javaslatához pro és kontra sokan szóltak hozzá, végül az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület Központjához olyan határo
zati javaslatot terjesztett fel a kör, hogy rendes tárgy helyett kötelező 
rendkívüli tárgyként tanitsák, mint az éneket, vagy az egészségtant.

Én, most csak egy szempontból szólok hozzá. A IV. osztályban 
egy órát a mennyiségtantól vettek el. Mindnyájan panaszkodtunk 
eddig is, hogy a IV-ik osztály anyaga az új tanterv szerint nagy. 
Ha most az óraszámot 4-ről 3-ra csökkentik, az egész középiskolai 
számtan tanításunk eredményét veszélyeztetik, mert kihagyni az anyag
ból nem leh e t; tessék elképzelni, hogy a köbre emelést, az osztást, 
az egyenleteket, vagy a mértanból a háromszöget-négyszöget ki- 
hagyhatja-é valaki? (Legfeljebb az úgy is helytelenül a negyedik 
osztályba utalt számtani-mértani sort lehetne a szintén nehéz V-ik 
osztályba szakasztani.) Nekünk a négy óra a begyakorlásra kell, ha 
elvesztünk egy órát, az elemekben lesznek gyengék a tanulók, főleg 
az egyenletek rendezésének gyakorlásában előálló hézagokat fogjuk min
dig megérezni, mert minden algebrai levezetés nem más, mint egyenlet 
rendezés. J. I.

A tanári címkérdés többször felvetődött már e folyóiratban. 
Egy praktikus megoldása így is lehetne : oklevél nélküli ta n á r : 
segédtanár; okleveles helyettes tanár : altanár. A IX. fiz. osztály
belinek címe : tanár, a VlII-ikban lévőnek : főtanár. A VII. oszt.-ban : 
tanárnagy (vagy: aligazgató). A VI-ban : helyettes igazgató (vagy: 
aligazgató). Az V-ben : igazgató (a kathedrai tanárokra nézve). A fő
igazgatók címben megelőzik az ú. n. fiz. osztályban lévő gimn. (vagy 
középisk.) igazgatókat. G. J.

Anélkül, hogy a dr. Bessenyei Lajos úr elnöki megnyitójának 
tartalmához akár a legcsekélyebb mértékben is hozzá kívánnék
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szólani, legyen szabad tisztán a történeti igazság szempontjából 
a következő helyreigazítást tennem.

A középiskolai államsegélyt időrendben nem az általa felsorolt 
egymásutánban követték az állami segélyezések, hanem a következő 
sorrendben : az 1893. XXVI. te. alapján a népiskolai tanítói fizetés
kiegészítések, az 1894. évi XXVII. te. alapján a teológiai akadé
miák tanárain kívüli tanárok nyugdíja, az 1898. évi XIV. te. alapján 
a lelkészi kongrua, és csak végül a tanári fizetéskiegészítések.

Dr. Zoványi Jenő.
„Kiprédikált tanítók.“ Debrecen egyik református papja szószéken 

emlékezett meg az új iskolaév küszöbén a felekezeti iskolák bajairól. 
Beszédében, mely azonos szövegben több alkalommal is elhangzott, 
tehát széles rétegekhez szólt, nagyon súlyos bírálatot mondott közok
tatásügyünkről, általában („Trefort Ágoston óta semmi sem haladt !“) 
a külföldi iskolák új módszereinek behozását sürgette. De megemléke
zett a tanítótestületekről is. Mivel nem állanak krisztusi alapon, úgy
mond, a gyermekeknek követ adnak kenyér helyett, kígyót hal helyett. 
„Nekünk (az egyháznak) jogunk van számon kérni a tanítóktól, 
hogy ha az egyházi fizetést élvezik, miért nem látogatják a tem
plomot és nem vesznek úrvacsorát.“ Ezt a beszédet tudomásom 
szerint két iskola növendékei is hallgatták, akiket tanári felügyelet 
mellett az illető intézetek vezettek a templomba. Pedagógiai szem
pontból kissé aggályos vitás kérdéseknek egyfelől amúgy is az iskolák 
ellen ingerült, nem is egyforma kultúrfokon álló templomlátogató 
egyháztagok, másfelől tanuló ifjúság elé vitele. Azért emlékezem 
meg az esetről, mert a kölcsönös vádaskodásnak ebben a pokoli 
idejében különösen érzékenyen érintenek bennünket az ilyen nem 
megfelelő helyen elhangzott nyilatkozatok. Az illető lelkésznek, akit 
egyébként a nevelésügy lelkes barátjának ismerünk, lehet jogosult 
kifogása a tanítótestületek vallásos élete ellen, de annak a  
megtárgyalására kedvezőbb alkalom volna, mondjuk, egy tanári, 
tanítói értekezlet. Az éles bírálat pedig igazságtalan azért, mert 
egyetlenegy hanggal sem emlékezik meg arról, hogy a tanítók dol
goznak is, áldoznak is, állandóan feldúlt lelki állapotban lévén, sem 
felejtkeznek meg kötelességükről. Az éremnek két oldala van — saj
nos, a társadalomban egyre inkább szított tanítóellenes hangulat m ár 
termi is mérges gyümölcseit. S. B.

A Budapesti Hírlap és az iskola. Fent írt című nagy elterjedtségű, 
napilapunk f. évi szeptember 16-án Veni sancte c. vezércikkben a tan- 
könyvkérdéssel foglalkozik. Alig bírjuk megállani, hogy erről az egy
felől teljes mértékben „loyalis“ , másfelől mérges nyilakat rejtegető 
kis cikkről őszinte bírálatot ne mondjunk. De inkább az állításait 
vegyük szemügyre. „Az új iskolai rend szerint három hónapra ki
nyújtózkodott szünet“ — ezzel kezdi. Elvégre nem minden tanár 
szenved aggkori elmegyengeségben, hogy ne értené meg a célzást : 
persze, szünet, mert a tanár uraknak így kényelmesebb ! Bezzeg 
azelő tt! Ezt írja egy lap, amelyik síppal, dobbal és trombitával
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helyeselte a balatoni és egyéb érdekeltségek akcióját a szünidő meg
nyújtására vonatkozóan, védelmébe véve az agyongyötört gyerme
keket az iskola ellenében. Aztán egy elegáns fordulattal meghajtja 
cikkíró az elismerés lobogóját volt kultuszminiszterünk előtt, mintegy 
mosakodván : hiszen igaz, sok minden történt — amit az állam meg
tehetett, az mind megtörtént ! Cikkíró aligha tudja, hogy mi ma éppen 
közoktatásügyünk túlméretezésének az átka alatt nyögünk és hogy 
ez ellen éppen a tanárság küzdött minden erejével, mert érezte, hogy 
sok új intézmény a régiek rovására, nem tisztán kultúrális célból 
épül. Cikkíró szerint az állam megadta a lehetőségeket — csak a 
tantestületeken múlik, hogy az iskolákkal baj van ! Baj, mert a 
miniszteri rendeleteknek „puha engedékenységből“ nem tesznek 
eleget, nem rostálnak eléggé. Mindenesetre megtisztelő reánk nézve, 
hogy csak puha engedékenységet ír és nem azt, hogy pénzzel, vagy 
ajándékkal vesztegetnek meg bennünket a szülők. Szeretném cikkírót 
egy ablakból kiugrási jelenetet rendező hisztérikus, modern diák- 
gyerek vagy diákleány és egy állástalan, nyolcgyermekes özvegy 
közé odaállítani, akinek egyetlen reménysége, fanatikusan ápolt re
ménysége ! — a gyermeke taníttatása. Az emberevő tanárhiéna és a 
„puha“ „oktatószemélyzet“ között egy középlény kialakulását mi 
szeretnők legjobban megvalósítani — elárulhatom, sok nyugtalan 
éjszaka, rengeteg lelki harc és verejtékes munka közepette. Az már 
aztán csak örvendetes jelenség, hogy az objektivitásnak a kívánt 
fokát a „szakmabelieknél“ annyival, olyan végtelenül sokkal jobban 
bírnák megvalósítani az iskola bírálói. Akik talán mellesleg szülők 
is — és akkor esetleg a maguk fején tapasztalták a modern gyermek 
nevelésének egynémely nehézségeit. Cikkírónk azonban megemlékezik 
arról is, ami a legfőbb tárgya tulajdonképpen : a tankönyvgyártásról. 
I t t  is van állami rendelkezés, helyes és méltányos — „de begyökere
sedett érdekeltségbe ütközik“ . Szeretnők, ha ez a mondat egy cseppet 
világosabb lenne — így t. i. nagy jóakarattal egy halvány kis célzást 
a  nyomdavállalatokra is bele lehet magyarázni. Azonban a cikkíró 
aligha elmélkedett még azon, hogy a tankönyvgyártást egyetlenegy 
kéz szabályozza : az államhatalomé. Miniszteri engedély nélkül nincs 
tankönyv.

Bennünket az a beállítás bánt a legjobban, mintha a tanító
testületek a maguk anyagi érdekei miatt egyenesen a V. K. M. 
ellenére cselekednének.

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium mindent megtesz a 
visszás állapotok megszüntetésére — ám a tanárságba nem ütközik 
bele, mert hiszen nekünk a legnagyobb könnyűség, ha a tankönyv- 
beszerzés keserveitől a szülőket és az iskolák segítőkönyvtárait meg
kímélhetjük. (Mert ilyenek is vannak és virágzanak, alázattal je
lentem.)

Ama macskák, akikről derűs hangulatú cikkírónk „hadd nyá
vogjanak !“ szóval vesz búcsút, sokáig abban a balga hitben éltek, 
hogy a társadalomnak, a magyar jövőnek szüksége van rájuk. És ennek
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megfelelően hoztak némi áldozatokat is — vérben, könnyben, pénz
ben, munkában és lemondásban. Azért is kopott meg ez a rend 
annyira, hogy ilyen kényelmesen használható lábtörlő gyanánt a 
halhatatlanság küszöbén állingálók számára. Irodalmi divat lett 
beszélni rólunk. A magyar napi sajtótól eddig legtöbbnyire védelem
ben részesültünk, mert hiszen ez a sajtó általában felette áll egyéni 
hangulatoknak, komoly kultúrmunkát végez a nemzeti élet gazdagí
tására. Annál inkább kell csodálkoznunk egy ilyen igen szellemes, 
határozottan iskolázott elmétől származó cikkecskén, amiről esetleg, 
ki lehet deríteni, hogy a ma született báránynál is ártatlanabb, de 
ami a magyar kultúra napszámosaira nézve mégis csak alattomos 
darázscsípés. Soós Béla.

Az előléptetések kérdése egyre több nyugtalanságot okoz tanári 
körökben. Általános gátló rendelkezés ellenére mindenfelé olvasunk, 
előléptetésekről és pedig éppen a IV., V. és VI., tehát a legma
gasabb fizetési osztályokban. Rendkívül megnyugtatóan hatna 
ránk, ha világosan megtudhatnók, vannak-e kivételesek, akiknek: 
mégis van előhaladási lehetőségük s ha igen, micsoda jogcímük: 
van hozzá.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK .

I . . T  . . . . . B egyetemi nyilvános rendes tanár, a szegedi egyetem'
uezsi najos ur. | ju tó r a , a Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagja, 1932 szeptember 17-én, szombaton reggel, hatvannégy éves korában 
Budapesten meghalt. Dézsi Lajos 1868 augusztus 23-án született Debrecen
ben, egyetemi tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte. 1895-ben a  
budapesti egyetemi könyvtár tisztjévé nevezték ki, 1902-ben nyert magán
tanári képesítést, 1906-ban pedig kinevezték a kolozsvári egyetemre a magyar 
irodalomtörténet rendes tanárává. Azóta itt fejtette ki tudományos műkö
dését, majd a kolozsvári egyetemnek Szegedre való átköltözése után, Szegeden 
adta elő az irodalomtörténetet. Kiváló irodalomtörténeti író volt, aki számos 
kútforrásszámba menő mű megírásával örökítette meg nevét. Főbb művei 
közé számít a Szenczi Molnár Albertról írott könyve, amelyet egy évvel utóbb 
követett Szenczi Molnár Albert naplója, levelezéseinek és irományainak gyűj
teménye, amelyet Dézsi Lajos az Akadémia megbízásából adott ki. Halála 
mély részvétet keltett tudományos irodalmi körökben és a református 
tanárságnak különösen nagy veszteséget jelent.

1932. július 8-án váratlanul elhunyt, epeműtét 
következtében, az evangélikus tanárság egyik 

legértékesebb tagja. Evek óta szenvedett, de senki sem gondolta volna, hogy 
olyan súlyos kór támadta meg, hiszen rendületlenül végezte áldásos munká
ját a tanév végéig. Mint a budapesti evangélikus leánykollégium három éven át 
szeretetet vető vallástanára, mint a Luther-Otthon nevű budapesti főiskolai 
internátus öt éven át munkálkodó szeretett igazgatója, a Magyar Cserkész 
kiváló szerkesztője, a cserkészet evangélikus büszkesége ismert volt egész 
hazánkban. De mindenütt ott volt, ahol ifjúi munkáról volt szó, ő megtalálta 
a hangot, mely az ifjú lelkekhez vezetett akár szónokolt, akár megbeszéléseket 
folytatott, vagy pedig írásaival kereste fel ifjú barátait : mert szeretet sugár
zott egész lényéből. Ez volt az ő varázsának, kedveltségének titka is. Jó ember 
volt, ki őszinte jóságával másokat is magához láncolt.

Élete története következő : Gyomán, Békésben született 1888-ban ;

IVidovszky Kálmán.



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 2f>3

a szarvasi és békéscsabai gimnázium elvégzése után Pozsonyban volt teológus, 
majd oklevelet szerezvén, vallástanári állást vállalt a békéscsabai evangélikus 
Rudolf-gimnáziumban s itt működött 1927-ig, mikor magasabb érdekekből 
egyházunk Pestre szólította. Talán az itteni idegőrlő, lázas tevékenység is 
hozzájárult ahhoz, hogy egészsége gyengüljön ; tény, hogy már első évben 
súlyos műtéten ment keresztül s azután sokszor gyengélkedett. Családi bol
dogságát a leánykollégium kedves, fiatal tanárnőjével, Szarvasi Olgával 
való házasságában érte meg, ezt kis fiacskájának születése tetőzte be. Sajnos, 
hogy korán kellett élete és működése fonalának megszakadnia.

Bizonyos, hogy jó magot vetett és mindenütt, hová munkálkodása révén 
eljutott, hatást gyakorolt. S ha most fájó szívvel kellett is tőle, mint munka
társtól búcsúznunk, tudjuk, hogy jó szolgálatainak emléke örökké élni fog. 
"Végül még azt kell külön is kiemelnünk, hogy ő is azok közé tartozott, kik a 
felekezetek közötti egyetértést hirdették nemcsak szóval, hanem életükkel is ; 
igazolta ezt temetése, hol katholikus pápai kamarás és református lelkész 
együtt siratták az értékes jóbarátot az evangélikus lelkészekkel, kiknek élén 
Kapi Béla dunántúli püspök búcsúztatta az egyház nagy halottját.

Evangélikus iskolaügyünk nehezen fogja őt pótolhatni, de aki nyomába 
lép, fontos állásaiban, annak az ő szellemében kell munkálkodnia, hogy jó 
munkát végezhessen. Legyen emléke áldott 1 D r. B ö h m  D ezső .

| , , „ w I Bár nem volt középiskolai tanár, egyházainkllrocsko Lajos halála. | életébcn o l y  sokatl érilllkezett velünk, keze
közül 60 évi munkálkodása alatt oly sok jeles férfiú, nem egy tanár került, 
hogy meg kell róla emlékeznünk. A budapesti Protestáns Árvaház 81 éves 
igazgatója augusztus elején meghalt, miután alig egy éve, hogy nyugalomba 
vonult. Ä tanítói tragikum nyilvánult meg nála is : idegőrlő munka után nem 
talál nyugalmat a földi életben. Brocskó bácsi jó atyjuk volt kis árváinak, 
rajongva szerették a szülőtlen kicsinyek, mert velük volt mindig : tanulásban, 
szórakozásban, nyaralásban. A tanítványok százainak hálája kéri az egek 
Urát, adjon neki megérdemelt pihenést, református és evangélikus egyházaink 
pedig sohasem fogják elfelejteni nemes alakját. S ha árvaházunknak jót kívá
nunk, kérjük, találja meg utódja ugyanazt a megfelelő módot árváink nevelé
sében, mint jólelkű elődje.

Itt említjük meg, hogy a fenntartó Árvaegylet Nikelszky Zoltán ny. 
evang. tanítóképzőintézeti igazgatót választotta meg az árvaház élére s ő 
már egy éve végzi munkáját. Brocskó Lajos szellemében kísérje Isten áldása 
lelkesedéssel vállalt munkáját !

Az. Országos Református Tanáregyesület a tavasszal többszörösen közzé
tett feltételek mellett, a nyári szünidőben megnyitotta újonnan vásárolt gyö
nyörű balatonboglári üdülőtelepét a saját és a testvértanáregyesületek tagjai 
számára. A központi igazgatóság három 21 napos turnus létesítését határozta 
el : június 28-tól július 18-ig ; július 20-tól augusztus 9-ig ; augusztus 11-től 
augusztus 31-ig. Nyaralásra jelentkező tagtársaink közül legtöbben a II. tur
nusra kérték beutalásukat, az I. turnusra már jóval kevesebben jelentették 
be igénylésüket, a III. időszakra pedig a pályázati határidőig mindössze két 
tag óhajtotta felvétetni magát. Hogy az utolsó turnusra olyan kevesen jelent
keztek, annak legfőbb oka az volt, hogy nyaralni szándékozó kollégáink tar
tottak az esetleges augusztus végi rossz időtől. Az időjárás azonban e nyáron 
alaposan rácáfolt erre az aggodalomra, mert a legegyenletesebb és legkelleme
sebb meleg idő éppen augusztus 11-től kezdődött és tartott egyhuzamban 
szinte szeptember végéig, viszont a legnagyobb mértékben igénybevett II. 
turnus alatt egy teljes hétig nem lehetett élvezni a Balaton vizét a hideg, 
szeles, esős idő miatt. Azért a III. turnust is megnyitottuk részben a II. idő
szakról még ott maradt tanárcsaládokkal, részint a nyár folyamán utólagosan 
pályázókkal. Minthogy azonban a központi igazgatóság határozata alapján 
a penzió csak abban az esetben tartható fenn, ha legalább 20 fizető személy 
tartózkodik a telepen, augusztus 22-én, a leggyönyörűbb időben kénytelenek 
voltunk bezárni az üzemet, mert az üdülők száma ekkorra tíz alá apadt volna.

A beutalt kollágák közül református középiskolai tanár 24, ág. ev. közép
iskolai tanár 8, állami középiskolai tanár 1, egyetemi tanár 2, nyugalmazott
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református középiskolai tanár 2, nyugalmazott református főiskolai tanár 1, 
református tanáregyesületi pártoló tag 10. Családtagokkal, vendégekkel, 
látogatókkal együtt körülbelül 130 személy kereste és találta meg nyugodt 
pihenését és kellemes szórakozását remek fekvésű Üdülőtelepünkön.

A debreceni tanári kör szeptember 21-én tartott gyűlésén vitéz dr. Besse
nyei Lajos erőteljes szavakban mutatott rá arra a kapkodó kultúrpolitikára, 
ami középiskoláinkat 1924 óta négy lényeges tantervváltozáson hajszolta át. 
Megemlítette azt az egészen különös sérelmünket is, hogy a középiskolai 
reformok kérdéséhez a mindenáron újítani akarás lázában minden laikus 
hozzászólhatott, csak éppen a tanárság szava nem nyom a latban semmit. 
Az a 8 év, ami állandó nyugtalanságban tartott tanárt és tanulót egyaránt, 
nem engedett lehiggadni semmi újítást, a fegyelmet és egyöntetűséget kultú
ránkban megbontotta, megrendítette a szülők és tanulók lelkében az egyes 
tantárgyakhoz fűzött bizalmat és tág kaput tárt az egész nemzetre rendkívül 
káros, szélsőséges individualizálódásának. Ezeknek a rendkívül aktuális 
gondolatoknak a felvetését a kör tagjai nagy örömmel fogadták, de egyúttal 
mély szomorúsággal érezték meg a megnyitó végső akkordjának a keserű 
időszerűségét is : ,,Ki tudja mindezeket? Hagyjuk abba a békétlenkedést : 
,aludjunk, jó éjszakát' 1“

Lapunk más helyén megemlékezünk e gyűlésnek a gyorsírástanítás kér
désében elfoglalt álláspontjáról. Végül örömmel fogadta a kör azt az eszmét, 
hogy az Orsz. Középisk. Tanáregyesület ezévi közgyűlését október 22-én 
Debrecenben óhajtja tartani. Dr. Maday Gyulának a tanárság érdekében ki
fejtett nehéz és hálátlan működése az Országos K. T. E. számára a református 
tanárság körében egyre nagyobb bizalmat kelt, azért ezt az elhatározást 
örömmel üdvözöljük. A debreceni kör Majoros Béla reálisk. tanártársunk veze
tése alatt rendezőbizottságot is küldött ki.

S. Szabó József c. tanícer. főigazgató, a debreceni református gimnázium 
köztiszteletben álló volt igazgatója, betöltötte 70. életévét. Ez alkalommal 
egyesületünk lelkes munkásának és vezetőjének őszinte szeretettel kívánunk 
számos, jó erőben és áldásos munkában eltelő esztendőt.

Borsos Károly, a tiszántúli cgyházker. középiskolai felügyelője magas 
kitüntetésben részesült. Kormányzó úr Őfőméltósága ugyanis elrendelte, 
hogy a tanügy érdekében kifejtett munkásságáért neki a legfelsőbb elismerés 
tudtul adassék. A kitüntetés hírét örömmel vettük és jókívánatainkat csatol
juk hozzá.

Az 0. R. T. E. központi igazgatósága szeptember 26-án tartott gyűlést,
amelyen a T. Gy. N. A.-ból kiosztandó ösztöndíjakra beérkező kérvényeket 
elbírálta és javaslatával felterjesztette az Egyetemes Konvent elnökségéhez. 
Sajnálattal állapította meg, hogy több intézet él azzal a joggal, hogy a 241— 
1932. sz. konventi végzés alapján 20% levonással küldi be a díjakat, pedig 
itt saját érdekünkről, tanári jóléti intézményről van szó s mégis olyan esetről 
is tudomást szerzett az igazgatóság, hogy a saját tanári jóléti céljainkat 
szolgáló alapból levont 20%-ot más iskolai célra fordították, holott az idézett 
konventi végzés csak arra hatalmazza fel az igazgatókat, hogy indokolt esetben 
engedjék el ezt a járulékot és a 20%-ot csak mint az elengedés legmagasabb 
határát jelzi. Mivel így a folyó évben csak kevesebb bevételre számíthatunk 
és tekintettel a pályázók nagy számára is, kénytelen volt az igazgatóság az 
ösztöndíj összegét 600 P-ről 400 P-re, illetve középiskolai tanulóknál 400 P-ről 
300 P-re leszállítani. így is egész ösztöndíjat csak öt esetben javasolt félárva 
tanárgyermekeknek, vagy olyan esetben, ha a tanárnak több gyermeke 
tanul egyetemen. Fél ösztöndíjat 20 esetben javasolt és kénytelen volt 10 eset
ben a kérvényt elutasítani, főként akkor, ha a tanárnak már másik gyermeke 
kapott ösztöndíjat, ha mindkét szülőnek keresete van, vagy gyenge bizonyít
vány esetén.

Másik fontos tárgy a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése volt. Az 
évkönyv kiadására később kerül a sor, mert ebben a Belügyminiszter úrtól 
jóváhagyandó új alapszabályokat is közölni akarjuk.

Dr. Kun Sándor beszámolt a balatonboglári Üdülő-telep nyári működé
séről s jelentése után a központi igazgatóság őt három esztendőre megbízta 
az Üdülőtelep gondnokságával.

D ebrecen szab. k ir. város és a  T iszántúli Ref. E gyházk erü le t K öuyvnyom da-V álla la la  1932



Az Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1932 február 
23-tól szeptember 1-ig befolyt díjak nyugtázása :

I. Tagsági díjakból.* Budapest giinn. 80+4.— P ; Szigethy Gy., 
Debrecen 8'— ; Pápa gimn. 32'— ; Bunna I., Szeghalom 4*— ; Koppé 
E., Mezőtúr 4'— ; Miskolc lg. 88'— ; Kunszentmiklós 52*'— ; Hód
mezővásárhely : Falábú D. 6*— ; Varga D. 4-— ; Marton S., Kecskemét 
8'— ; Hböszörmény gimn. 104*— ; Nánássy M. pt., Űjfehértó 4'— ; 
Rozsics T., Bpest 4*— ; Sárospatak tkpző *28'— (1932—33-ra); Bo- 
dócsy E., Bp. 12'— ; Pápa gimn. 16'— ; Nagykőrös tkpző 64*— 
(fele"l932—33-ra); Sárospatak akad. 24-— ; Győrffy István, Szeged 
2'— ; Pápa teológia 12*— ; Békés 48*— (1932—33-ra); H. Fekete 
Péter, Hajdúböszörmény 18'— ; Ihász Lajos, Bp. 12'— ; Schummer 
Antal 12'— ; dr. Vecsey Lajos 12'— ; Kecskemét reálg. 56'— (1932— 
33-ra); Kecskemét jogakad. 20*— (1932—33-ra); Kisújszállás 68'— 
(1932—33-ra); Kecskemét tnőképző 32'— (1932—33-ra); Polzer 
Ernő, Bp. 12*— F.

II. T. Gy. N. A.-ra: Kunszentmiklós I. félévre 280'— ; Sáros
patak tkpző 351'68 ; Szentendre polg. 150'— ; Debrecen gimn. 101472 
Nagykőrös polg. 16*36 ; Sárospatak gimn. 71*48 *, Debr. leányg. 80*92 ; 
Debreceni leánypolg. 50*24; Bpest, Baár M. llic. 60*48 ; kamat 86*50 
és 136*33 ; Szeghalom 100*— P.

II I . Prot. Tanügyi Szemlére: Pápa gimn. 18*— ; Sárospatak 
tkpző 78*50 ; Dunántúli egyházkerület 100*— ; Debrecen gimn. 226*50; 
Nagykőrös polg. 28*80; Sárospatak gimn. 15*— ; Debreceni leányg. 
4‘92 Jakucs István, 

pénztárnok.

Az Ev. Tanáregyesület pénztárába 1932 február 13-tól június 
30-ig a következő összegek érkeztek :

Tagdíj 1931-re: Aszódi reálgimnázium 14 tag után 56*— ; 
aszódi leánynevelő 8 tag után 32*— ; nyíregyházi reálgimnázium 
11 tag után 44*— ; továbbá: Dr. Bogsch Sándor, Dr. Deák János, 
Dr. Kerecsényi Dezső, Dr. Kiss Jenő, Klaniczay Sándor, Dr. Koch 
István, Kovács János, Dr. Kubacska András, Dr. Loisch János, 
Dr. Prőhle Károly, Dr. Remport Elek, Renner János, Dr. vitéz Réz 
Henrik, Sulek József, Dr. Szolár Ferenc egyenként 4*— P ; 1932-re : 
Szarvasi tanítónőképző 6 tag után 24*— ; vallástanári szakosztály
tól 20*— ; továbbá : Bauer Lászlóné, Dr. Bexheft Ármin, Dr. Bőhm 
Dezső, Bünker Jozefin, Fialka Margit, Filarszky Erzsébet, Glock 
Klára, Harmath Ilona, Jablonszky Piroska, Jeszenszky Ilona, Kell 
Klára, Kozma Gabriella, Dr. Láng Margit, Lovas Sarolta, Dr. Papp 
Gyuláné, Scháádt Gyuláné, Dr. Steinert Katalin, Szluika Ella, Télessy 
Dalma, Vidovszky Kálmán, Vidovszky Kálmánné, Dr. Zelenka 
Margit egyenként 4*— P.

Tanulók utáni járulékok az 1931—32. tanévre: Aszódi reál- 
gimnázium 120*— ; aszódi leánynevelő 67*— ; békéscsabai gimnázium 
pótlólag 23*20 ; budapesti gimnázium 20(k— ; nyíregyházi reálgimná
zium 140*— ; szarvasi tanítónőképző 70*— P.

Dr. Osváth Gedeon „Küzdő Lelkek“ c. könyve 5 példányának 
Jadásából: Budapesti gimnázium 15*— P.

Dr. Losonczi Zoltán, 
pénztámok.





VI. évfolyam. 9. szám. 1932. évi november hó,

PROTESTÁNS

TANÜGYI SZEMLE
AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

Felelős szerkesztő: SOÓS BÉLA. ♦♦ Társszerkesztő: BÖHM DEZSŐ.

• v*-f' ■ ■ «V *55 * j '* ■■  ̂ * V- ’

Tartalom.

Az új kultuszminiszter nyilatkozott. B. D .......................................265
Arany tanár úr. Törös László ........................................ ...  266
Baksay Sándor (1832—1915). Soós B é la ............................ ...  270
Dóczi Imre és az ember tragédiája. Kardos Albert . . . . . .  276
A magyar helyesírás tanítása. Nánay Béla ............................ .... 279
Gondolatok a poétika tanításáról. Kónya József .................... .... 286

Hazai és külföldi irodalom.
Megjegyzések.
Egyházi és iskolai hírek.

DEBRECEN-BUDAPEST.
K i a d ó h i v a t a l  : D e b r e c e n ,  R o t h e r m e r e * u t c a  30.



4  SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG T A G JA I:
Ref. részről: vitéz Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S.Szabó József. 
Ev. részről: H. Gaudy László, Oravecz Ödön, Szigethy Lajos.

M EG JELENIK  évenként 10 füzetben.

ELŐ FIZETÉSI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér.
Az ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K ÉZIRATO K  ref. részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, Dóczi- 
intézet) ev. részről a társszerkesztőhöz ( Budapest, IV . kér., Deák-tér 
4. szám) küldendők; könyvek a felelős szerkesztő, cserepéldányok a 
társszerkesztő címére.

K IA D Ó H IV A TA L : Debrecen, Rothermere-u. 30., ahová az előfizetési 
díjak és reklamációk küldendők; a tanárkari és fenntartótestületi járu
lékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók.

LA PZÁ RTA minden hónap 20-án.



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 2(>5

Az új kultuszminiszter nyilatkozott.
Minden tanügyi ember őszinte örömmel olvashatta nyilatkozatát, 

mert a kultúrember szólalt meg benne. Nem szoktuk az új minisz
terek szavait szokásszerűen helyeselni, sőt utóbbi időben éppen nem 
helyeslő szókat kellett a kultúra őreinek szavaihoz és tetteihez fűz
nünk, tehát igazán őszinte szóval beszélhetünk Hóman Bálint első 
megnyilatkozásáról. Első főkijelentése az, hogy nem kíván a kizá
rólagos leépítés szolgálatába állani, s hangsúlyozza, hogy a kultúra 
nem lehet a pénzügyi és gazdasági viszonyok függvénye. Ezt a mostani 
mindenütt takarékoskodó világban nem árt aláhúzottan kiemelni, 
mert bizony minden személy, minden közület éppen a kultúrán 
kívánja megtakarítani azt, amit máshová szívesen kivet. Megnyug
tató, hogy a fiatalokkal törődni kíván s a tehetségekre szívesen fogad 
el felhívást bárkitől. Megnyugtat, mert ő mint a Múzeum főigazgatója 
igazán törődött embereivel és sokakat helyezett el még a mostani 
nehéz viszonyok között is a tehetséges fiatalok közül. Ami a közép
iskolák szervezetét illeti, igen nagy örömmel olvassuk, hogy a sok 
középiskolai típust meg kívánja szüntetni, és egységes alsó tagozatra 
kívánja a többirányban szétágazó felsőt építeni. Ugyanezt hangsúlyoz
tuk mi is múlt Szemlénkben, ezt kívánja a józan ész már régen, s 
várja a tanárok, tanulók és szülők nagy tömege. Reméljük, rövidesen 
meglesz a végleges lépés. Ugyan a Lapszemlébe tartoznék, de itt 
említem, hogy a Református Eigyelő októberi, 41. számában Magyar 
Illés azt mondja, hogy minden új miniszter reformál, új tantervvel 
lép fel. Hasonlítja az iskolát a virágos kerthez, melyet állandóan újra 
rendeznek, folyton nyírnak, szóval nem hagynak nyugodtan fejlődni. 
Kéri Hóman minisztert, hogy „egyébként is sok tudós könyvön 
megörökített nevét egyelőre legalább új iskolai reformok címlapján 
ne engedje halhatatlanná lenni.“ Mi pedig éppen kérjük, hogy sürgősen 
jelenjék meg Hóman tervezett reformja, mely végre a reformok 
sorozatát józan befejezéshez juttassa. Most igazán szükséges, hogy 
az elhibázott intézkedések rögtön visszavonassanak, a fiú- és leány
iskolák munkája helyes mederbe terelődjék és így azután nyugodtan 
fejlődhessék tanügyünk rózsás, virágos kertje. Végül, de nem utoljára 
a felekezeti békét, a felekezetek méltányos támogatását ígéri, s mint hithű

í
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katolikus elismerő szóval beszél a protestánsok „jóhírű“ iskoláiról. 
A történettudós miniszternek méltányolnia kell azt a százados 
értékes munkát, melyet iskoláink mindenha kifejtettek. Reméljük, 
hogy e méltánylást támogatás és a katolikus intézményekkel való 
teljesen egyenlő elbánás fogja követni. Ha így lesz, akkor még a mai 
nehéz időben sem lesz egyházaink és iskoláink helyzete olyan kilátás
talan, mint eddig volt. B. D.

Arany tanár úr.
Ott áll a tanár-Arany szobra a nagykőrösi iskola tövében, ahol 

életének csaknem egy évtizedét töltötte a magyar nevelés szolgá
latában . . .

Minden magyar embernek joga és szent kötelessége őt ünne
pelni, halálának 50 éves fordulóján hitvallást tenni örökéletéről, 
azokról a hatásokról, amelyek már nemcsak tudatunkban, de szinte 
tudatalatt és tudatfölött elkísérnek bennünket a beidegzettség min
den jellemvonásával a bölcsőtől a koporsóig, de nekünk, kálvinista 
tanároknak, százszorosán. Abban az ezüsttükörben, amelyet az ő 
egyénisége jelent, magunkat, egész történeti nevelési rendszerünket 
láthatjuk, értékeivel és fogyatkozásaival, formáló erőivel és g á t
lásaival, amelyek együtt mégis csak a küzdelmek eredőjét, az Életet 
jelentik. Arany János nemcsak a legmagyarabb költő, hanem hatalmas 
emlékkő a magyar nevelés területén is, melyre az van írva : Ide jöjje
tek, nézzétek meg, mi telik ki ebből a szegény kálvinista földnépéből, 
mivé tudo tt tenni egy semmitlent a szegénység szent humuszából táp 
lálkozó kálvinista iskola, micsoda hatalmas kötelességtudással áll 
meg a nemzet nagy költője az egyszerű tanári katedrán is, hogy 
aztán újra szárnyára kapjon a sas m a d á r ! .. .  Kálvinista iskola 
nevelte, az ta rto tta  meg az élet legkétségbeejtőbb viszonyai köze
pette s viszont ő soha el nem múló emlékeket hagyott maga után.

Nagykőrös az a szerencsés város, amelyet tanári működésével 
éppen úgy dicsőség fényébe vont, mint ahogy Weimart, ezt a külön
ben kis vidéki városkát áhítatos magasságba emeli minden német 
előtt Goethe körének emléke ! . . .

A szabadságharc után elsőnek az egész országban a nagykőrösi 
iskola kapott új életre. Bölcs vezetői legalább a jövőt akarták meg
menteni, „azt az ifjúságot akarták előkészítgetni, mely az iskolákat 
járta, úgy nevelni — mint Szilágyi Sándor, a nagy történész ki
fejezte —, hogy a jövő eseményei készen ta lá lják .. . “ Nem a mi 
korunk fájdalma lüktet-é e szavakban, Erdély, a Felvidék s a többi 
„elcsatolt“ rész magyarságának s o rs a ? .. .

Hanem egy nagy bökkenő volt : az osztrák kormány kiadta 
az „Organisations Entwurf“-ot, mely báránybőrbe öltözött farkas-
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ként, magasabb művelődési eszmények hangoztatásával egy csa
pásra szét akarta tépni a magyar protestáns iskolázást, amely az 
egy-két tanitós középiskolákon nyugodott, s amely vissza is fog térni 
a  nemzet életében, valahányszor erős viharok rázzák, amikor csak 
a  saját őserőire támaszkodhatik. ..  Ám a nagykőrösi iskola merész 
vezetői megpróbálták a lehetetlent is : szembeszállva a passiv resis- 
tentia országos hangulatával, az anyagi erőket a végsőkig feszítve, 
felállították nyolc osztályú gimnáziumát, s 12 tanárt hívtak. Kép
telen feladatnak látszott, de a hagyományos kálvinista áldozatkészség 
megtalálta hozzá az utat. Az erdőközbirtokosság 1000 hold föld 
jövedelmét ajánlotta fel, az egyházkerület két tanár fizetését vállalta, 
így kerül ide elsőnek Mentovich Ferenc, aki bizonyára magva lett itt 
a ,,nagytanárikar“-nak, nem hisszük, hogy az ő széles látóköre, isme- 
rettsége és a nehéz viszonyok közt is soha el nem fogyó bizakodása, 
eleven szelleme nélkül összekerült volna itt annyi nagy ember, hogy 
amikor az Akadémia megalakult, egyszerre négy tanárt ékesített tag- 
választásával. Másutt is volt gimnázium, hiszen Debrecen s a többi 
hamarosan követte Nagvkőrös példáját, de egyik sem tudott ilyen 
tanári kart összetoborozni. Az is bizonyos, hogy mikor Mentovich is 
elhúzódott innen imádott erdélyi hazájába, megbomlik az arany
kapocs a tanárok között. Nincs aki ügyes diplomáciával szembe 
szálljon a mindinkább felülkerekedő presbitériumi hangulattal : 
,,Nem kellenek az iskolához híres emberek. Csupa körösi fiúkkal kell 
megrakni az intézet tanszékeit, az idegenek úgy sem á llan d ó k ...“ 
Ez a felfogás vezetett aztán a nagykőrösi iskola mélypontjához. 
Ma már maguk a körösiek is elismerik, hogy mégis csak a „gyütt- 
mentek“ jelentették a kultúrát Nagykőrösön !

Mentovich után nevezetesebb új tanár ifj. Szász Károly, akinek 
pályázati kérvényét ma is meghatottan olvashatjuk a gimnázium 
könyvtárában : Mind-egy neki, akármilyen tanszékre választják is. 
,,A rimaszombati segéd-pap“ egyetemes tudására hamarosan nagy 
szükség is lett, mert a matematikai tanszékre nem akart pályázó 
akadni, s ekkor ő felajánlotta, hogy átlép erre a tanszékre azzal a 
javaslattal, hogy ,,a magyar litteratura tanszékére pedig honunk 
egy:k nevezetes költőjét, Arany János urat, mint ki a nevelésben 
szintén jártas, s hajlamokkal bír“ — hívják meg. Az egyháztanács 
örömmel fogadta az ajánlatot, de Arany János az első kérésre „anyagi 
körülményei, különösen a messzeség miatt a költözködéssel járó 
költség tekintetéből“ nem fogadta el a meghívást, mikép az Arany
szobában őrzött művészi szerkesztésű leveléből olvashatjuk. Ekkor 
120 ezüst forint költözködési költséget szavaztak meg neki, fizetésé
nek csaknem negyedét. A lelkesedés annyira ment, hogy a hagyo
mány szerint egyesek azt hangoztatták szójátékosan : Ha kell, 
arany szekeret csináltatnak Aranynak, csak jöjjön. Híva-hívta a 
pályatársak felé dobbanó szíve is, és ennyi szívességnek nem állhatott 
ellene a különben is nehéz helyzetben, családjától elszakítva, Geszten 
tanítgató Arany, s 1851 október 21-i levelében írja, „hogy a Magyar

í*
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Irodalom tanári székének elfoglalására magamat elhatároztam, 
fenntartván mindazonáltal az e székhez kapcsolódó melléktudomány 
iránt beleszólásom at...“ így lett Arany nagykőrösi tanár s töltött 
i t t  a legnehezebb időkben kilenc esztendőt. Tagadhatatlan, hogy 
maga nem valami nagyon lelkesedett a városért, de az újabb kutatók 
egy kis kétkedéssel fogadják Arany elégedetlenkedő kijelentéseit, 
sőt a bennszülött körösiek, élükön Patonay Dezső ref. lelkésszel, az 
Arany-Társaság alelnökével, nyiltan hirdetik, hogy Aranynak egy
általán nem lehetett oka panaszra Kőrösön. Körükbe fogadták a város 
legelőkelőbb családai : a Beretvások, akiknek úri házában jó ideig 
lakott, az Inárcsi Farkasok, akiknek 100 esztendős gulyásáról min
tázta le a Vén gulyás Marci bácsiját, akinek teljes alakja ékesíti ma is 
Arany körösi szobrát, parádés temetése pedig frízként vonul körül 
a talapzat peremén, a Tanárkyak szívesen látott vendégeként szállta 
meg lelkét a tetétleni halmon a múlt dicsőségének hangulata. . . 
Igazában Arany nem szeretett sehol másutt élni, csak Szalontán. Ez a 
kulcsa körösi csendes panaszainak, amelynek jelentőségét erősen 
leszállítja az a tény, hogy nem hagyja itt se Kecskemétért, se a két
szeres fizetésű pesti tanárságért, a debreceni meghívást se engedi 
megvalósulni, sőt még kedves Szalontájára sgm megy el algimnáziumi 
igazgatónak ! Pestről is éppúgy visszavágyódott szülőföldjére, mint 
Kőrösről. Pedig ott már nem kellett a dolgozatok ,,lélekkötő eorec- 
tu rája“-val tépelődnie, hír, dicsőség, soha nem álmodott anyagi jólét 
övezték, s kizárólag hivatásának élhetett. Igaz, hogy Kőrösön súlyos
bította jellegzetesen falusi masztalgiáját éppen egy Szalonta kör
nyéki fürdőzés eredményekép megöröködött kínos fejfájása, mely 
később hypochondriává súlyosbodott. Pesten pedig rászakadt rajon
gásig szeretett leánya elvesztése fölötti nagy fájdalma. Mindezek 
gyászfátyolba vonják a mosolygó napot is a szemlélő előtt. Vagy 
ki meri az ellenkezőt állítani?

Más, tárgyi bizonyítékunk is van arra, hogy Arany szeretettel 
végezte tanári hivatalát, ha érezte is terhét, de hát melyik tanár nem 
érzi, aki komolyan do lgozik?... Meghatottan szemléljük a nagy
kőrösi gimnázium Arany-szobájában azokat a dolgozatokat, amelye
ket mindjárt a Mester halála után meginduló Arany-kultusz i'olya- 
mányakép hálás tanítványmi adtak össze, akik addig féltve őriz
gették a nagy tanár kézjegyeivel tarkított dolgozataikat, hozzájuk 
került apró papírszeleteit. így nem javít csak olyan tanár, aki nemes 
passzióval mélyed a dolgozatokba, mert rajtuk keresztül a tanulók 
fejlődő lelkét látja, amelyért semmi fáradság sem drága néki ! Mennyi 
széljegyzet, mennyi önként vállalt munka ! Szívesen átnézte igyek
vőbb tanítványai költői kísérleteit is, s nem fukarkodott a dicsére
tekkel sem.

Pedagógiai érzékének számos csalhatatlan jelét olvasom ki a 
tényekből. Pedig hát a tanár is születik, nem pedig lesz, s csaknem 
minden a pedagógiai érzéken fordúl meg. Egész újszerű, mai jellegű 
vonásokkal találkozunk módszerében, amint azt Benkó Imrének,
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az Arany János Társaság mostani érdemes elnökének „Arany János 
tanársága Nagykőrösön“ (1897) c. alapvető müvéből rekonstruál
hatjuk. „Munkáltató módszerrel“ tanította az irodalomtörténetet, 
mikor még Kersehensteiner a világon sem volt ; kezébe adta tan ít
ványainak a tárgyalt írókat, külön szavaló órákat tarto tt minden 
osztályban, együtt haladt tanítványai olvasásával magyarázata, 
példák nyomán vonták le az esztétikai tanulságokat, nem tankönyvből 
vágták be jóelőre a tanulók a nehéz jellemzést. Kézikönyvet pótló 
kéziratos híres irodalomtörténeti jegyzete éppen az órák leszürődött 
eredménye lehet. Bár Toldy Ferenc kitűnő kézikönyveket adogatott 
ki akkoriban, amelyeket a mai tanár is sikerrel használhat, nem 
tömte Arany különben nagyrabecsült barátja magasabb szempontú 
adataival tanítványai fe jé t: megalkudott a lehetőségekkel, s inkább 
vett magának fáradságot arra, hogy megfelelő könyv híján maga 
szerkesszen tanítványainak vezérfonalat. Olyan sikerült ez tárgyi 
szempontból is, hogy Pap Károly dr. érdemesnek találta a kiadásra 
is ! Ennek a tudását megkövetelte Arany, nem igen szerette, ha 
elkalandoznak tőle, érezte, hogy a szabadság legtöbbször lazaság 
szülőanyja a zsenge ifjaknál. Tanítványai biztos tudását s az egész 
osztály magas színvonalát sokszor emlegetik a tanítványok is, de 
Arany egykorú jellemző vonásokkal kísért osztályzásaiból is meg
lepetve látjuk, hogy alig volt nála gyönge osztályzatú diák, ellenben 
számos kiváló ifjút nevelt rövid ittléte alatt is, akik aztán a mult- 
századvégi szépirodalmi és tudományos lapokban jó nevet szereztek 
maguknak. A debreceniek híres műgyűjtő törvényszéki elnöke, Széli 
Farkas is Arany keze alól került ki !

Tanári nagyságának jele, hogy a tanítványai rendkívül nagy 
tisztelettel voltak irányában. Bizony nagy szó ez abban a korban, 
amikor Debrecentől Pápáig mindenütt az ifjúság féktelensége miatt 
panaszkodnak az iskola emberei. Kőrösön is sok baj volt a zajongással. 
Órán kívül meg éppen karikás ostorral jártak a nagyobb diákok, s 
erősen csergettek, nem igen kímélték azt a tanári ablakok alatt sem. 
De Arany ablaka alatt lábujjhegyen jártak ! Az is fel van jegyezve, 
hogy „ha Arany órája következett valamely osztályban, már az előző 
óra közben elmaradt a különben megszokott pajkosság, hancúrozás, 
példás rendben és csendben várta az osztály a szeretett tanár be
léptet, s még inkább óvakodott a tanítást bármily csekély rendet
lenkedéssel megzavarni. Ha mégis megtörtént, hogy valamelyik a 
hátulsó padban zörgött, vagy nem figyelt, elég volt Aranynak a tanári 
asztal mellől felállani, s az illetőre, vagy csak az illető felé nézni, 
hogy azonnal abbahagyja a rendetlenkedést“ . Az osztály maga 
büntette meg a rendzavarót. Máig is emlegetik, hogy egy vásott 
gyerek köves gyűrűjével Arany szemébe irányozta a napsugarakat. 
Mikor Arany észrevette, kigyúlt arccal csak annyit mondott neki : 
„Pimasz !“ Azonnal megfordult és kiment a teremből. Az osztály 
nyomban felelősségre vonta a szemtelenkedőt, aki nem is marad
hatott Kőrösön : társai elüldözték maguk közül.
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De minek nyújtanánk sokáig az emlékezés fonalát ? .. . Magunk
nak, magunkért beszélünk. Aranyt elvitte Nagykőrösről a Kisfaludy 
Társaság hívása, de nagy emléke ott maradt Nagykőrösön. Hagyo
m ányait lelkesen ápolják ott ma is : de a magyar tanárság is boldogan 
és bizakodással tekinthet Nagykőrös felé, mert múltjának, nagyra- 
hivatottságának egy fényes darabja maradt ott ! Világítótorony a 
sötét éjszakában, melynek századokon átvágó fénye nekünk „hit, 
jog és erő !“

Nagykőrös. Toros László.

Baksay Sándor.
(1832—1915.)

Pintér Jenő kitűnő irodalomtörténete már 1921-ben lezárt 
könyvnek mondja Baksay Sándor életét. Nem a halál a pecsét rajta, 
hanem a befejezettség, a maradék nélkül átbúvároltság, vagyis az a 
körülmény, hogy sem életéről, személyiségéről, sem irodalmi munkás
ságáról lényegesen új adatokat nem várhatunk. Ez a megítélés igaz. 
Nincs Baksay-probléma. Ha valaki negyvenkilenc esztendőt eltölt 
egy helyben (nemcsak mert „eltűrték egymást a hívekkel“, hanem 
mert szerette őket) lelkipásztori munkával, ezzel már eleve lemondott 
a szenzációknak minden lehetőségéről. Baksay Sándort püspöksége 
idején sem bírta magábaszívni a nagy Moloch, B udapest; maradt 
kis emberek bölcs aggastyán pásztora. Az ilyen életnek van hullám
verése, de nincsenek tájfunjai és ciklonjai. Talán ezért is idegen világ 
az ő egész irodalmi munkássága a ma szenzációkat hajhászó szellemi 
életében. Kegyeletes emlék, amit megbecsülünk, de sarokbaállított 
néma szobornak tekintünk a nagyok oszlopcsarnokában.

Baksay szobra nem kiáltó kő. Maga mondta a régi baranyai 
papokról, hogy egyetlen kiváltságuk volt népük felett : fejfájukon 
nem bevésett, hanem kidomborodó betűk jelentették az élőknek a 
holtat. Mindössze ennyi, ezek a kimetszett betűk, választják el az 
író Baksayt a paptól. Nincs külön papi énje és külön tépelődő, láza
dozó Ádám-mivolta, mint Tompának ; nincs álomvilága a fájó
valóságok élének tompítására, mint Jókainak, de nincsen vértől 
csapzott, kéjtől lihegő, izgalmak roncsává üresedett földje sem, mint 
a Szabó Dezsőknek. Ez a nagy elhatároltság, a kényelmes, alföld
ízű életmeder talán veszteség irodalmunknak. Baksay keveset írt, 
mert hiányoztak nála a külső indító, ösztökélő körülmények: a 
dicsőségvágy, a félreismertség daca, a Mikszáth-féle kubusrendszer 
vonzóereje. A belső indítás pedig erejét vesztette a papi paláston : 
ami nagyot, szépet gondolt, érzett a költő, elmondta a pap s min
dent, ami vajúdások lázas idején geniális erővel szokott előtörni ifjú 
tehetségek ajkán, bölcs szemlélődéssé tom pított le a megnyugvó hit. 
Ezért nincs szüksége tépelődő, meghasonlott, vagy kacagva győző
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hősökre : életét nincs miért álöltözetbe bujtatnia, mert ez az élet 
teljes, gazdag, áldott. A szubjektív folyamatok pőreségig menő ábrá
zolása reánézve egyszerűen érthetetlen és értelmetlen volna : sem ő, 
sem hősei nem önmaguknak élő szinguláris egyedek, hanem apró 
mozaikszernek a mennyei kéz kirakata templompadlón, ami fölött 
ott domborodik örök végtelenségben az ég.

Ezért nem ismer Baksay egy való és egy kívánt világot, csak 
egyetlenegy — igazi református ! — teremtettséget, amiben meg 
lehet, sőt meg kell találni mindenütt az Űr dicsőségét. Ennélfogva 
szereplőinek értéket nem földi viszonylataik adnak, hanem az a 
közösség, ami a világrend rendíthetetlen törvényeihez fűzi őket (ez 
a szociális vonatkozás nála), vagy pedig eleven kapcsolatba állítja 
a Mennyei Atyával (ez Baksay szubjektívizmusa). Ezzel az egyszerű 
elhatárolással mindjárt adva van érdeklődésének a köre is. Szem
rebbenés nélkül tekint a ragyogó bűnre, nem izgatják betegességig 
kultúrált lelkek : a nép egészséges, ősi világában érzi otthon magát. 
Rajongva szól népéről — az Ormánság lakóiról. ,,Én nem feledtem 
és nem is feledem el soha azokat a szép tiszta templomokat, melyek
nek fehérbe öltözött sokasága megkettőzteti a kívülről áramló vilá
gosságot s éneke mintha összecsapna a mennyei karok zengésével. 
Beszédük dallamos, nyugodt, természetes, szalonba való ; modoruk 
tisztes, keresetlen ; tekintetük nyájas, bizalmas, vidám, élénk.“ 
A keveretlen magyar faj ez; de kedves a költőnek ,,az edzett, erős, 
vállas, könnyű járású, barna kún sereg is“ , minden makacs és har
cias természete ellenére. A férfi szótartó, büszke, dolgos, a „kún 
leány leánynak szép, feleségnek pedig épen kincse“. Csakhogy 
a nép Baksay számára nem a bricseszben járó, újságolvasó, szak- 
szervezetbe tömörülő „öntudatos proletár“, hanem a természet 
keblén mindig megtisztuló, ősi tisztaságából, ösztönös Isten felé 
vágyásából még ki nem vetkőzött igazi „nemzetfenntartó elem“.

Mert a népben a nemzet erői alszanak s kettős malomárokban 
szűkülnek malomhajtó árrá : a vallásos és a hazafias ösztön tudatos 
kiélésében. A nép nem kuriózum, nem festett kép, de nem szenny vizek 
hullagödre sem : a teremtés hajnalpírja ragyog homlokán, az ifjan 
születőerőnek, a virág öntudatlan mézterhességének, a homálybontó, 
töretlensugarú napsugár tisztaságának a hordozója. Baksay Zolát nem 
olvasta soha — nem elvi okokból, hanem mert elaludt rajta ! Sárlilio
mok nem izgatták képzeletét : a legszebb leírás, amit nőről ad, az erőtől 
duzzadó, délceg Patak Istvánné képe, aki ebédet visz arató urának. 
És arat, vagy vet nála minden parasz t: Jóra Péter, a bosnyák- 
háborúkban férfivá érett hirtelen legény, Csergő Péter, Patak banya 
megbosszúlója, Dán György, a paraszt-nemes nábob elvetik lelkűk 
valamennyi értékes búzaszemét a hétköznapok kínos barázdáiba, 
hogy kikeljen belőle az új élet aranykalásza.

De mint mondtuk, a nép nem önmagáért értékes Baksay előtt, 
nem divatos áramlatok hatása alatt foglalkozik vele, nem is kritikát
lanul. Ö hitte, hogy a magyar nemzet jövője a nép vállán nyugszik,
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mert h itt a népben, mint erkölcsileg megingathatatlan ítéletű réteg
ben. Beszél túlzásaikról. A nagy gyerek őfensége mámoros vadságá
ban elcipelné Lépő Jáhelt szégyenszemre sorozásra, s a hirtelen 
haragú tömeg nem kérdez semmit, csak halálra ítéli Patak Istvánnét 
védelem nélkül. De mindig megdöbbentő élességgel szól fel lelki
ismeretük a tudatalatti mélységekből. Soha szemérmetesebb, tisz
tább képet szerelemről, mint Jáhel virággá pattanása a faluvégi 
játékok, éves várás, folytonos munka között ! Soha keményebb 
ítéletet, amivel a fiskus enyelgő keze közé került menyecskét lesi 
kalap alól az arató sereg ; soha világosabb látást, amivel a bíró 
fékezgeti a választási láztól elragadott ifjú papot. Baksay magyarjá
nak ép erkölcsi érzéke, megvesztegethetetlen tekintete van : mind 
a két lábával a földön áll, de fejével időnként felér a csillagokig is.

Az erkölcs felelősségtudaton alapul. Mint illusztrációk a heidel- 
bergi káté gránitból faragott első tételéhez, úgy vonulnak fel előttünk 
a komoly kurátorok, bírók, de ugyanígy jelenik meg az esett csa
vargó, Kikina bácsi is. A teste lehet valakinek beteg, nagyot is eshe- 
tik, hanem a lelkében megmarad parázsló őrszemül az isteni szikra. 
Igen, Baksay idejétmulta író — ezért ! Nem bírja állatnak nézni az 
em bert; a kultúra mázát kínos aggodalommal pattogatja le róla: mi 
van a megszokások, az eltanult életformák, a kényszerrel gyúrt mes
terséges emberarc mögött? Tehát van kérdeznivalója Baksaynak 
éspedig ez : mi az ember? — és felelete rá : Isten képének hordozója.

Isten képét hordozza a föld népe. Azért siet vályogvetéssel, 
fuvarozással, építéssel templomot emelni az Úrnak ; azért száll 
szembe a siklósi törökkel és a templomfoglaló papi földesúrral ; 
azért énekel sírva zsoltárt s azért nem retteg a haláltól. Szegény nép 
(,,pénzünk nincs, mert nincs miből, de kenyerünk van jó és öltöze
tünk van tiszta“), de csodálatosan áldozatos lélek lakik benne. 
,,Ha meg akarod tudni, minő valamely nép vallásos érzülete, nézd 
meg iskoláját, templomát. Ez a polgári terhekkel is túlságig meg
rakott nép oly jó szívvel hordja a fát a vallás, a művelődés oltáraira, 
annyi áldozattal fizeti meg az Ecclésia nevet, hogy a gazdag Duna- 
közben negyedrésznyi teher alatt is összeroskadnának.“

íme az áthajlás a vallásos érzület és képzelet világából kálvini 
talajra : a tettek országába. A magyar reformátusságnak harc a 
múltja : az articularis világ 40 esztendős pusztai útja lelket, testet 
összetörő próba rajta. És ugyanilyen kísértés a ma anyagi nyomorúsága; 
hegyeket elmozdító hit kell ahhoz, hogy egy egyszerű asszony be
álljon tanítónak, mártírnak, de verejték tapad az iskolaépítő fillé
rekhez is.

Mikor a nép hajlékot emel Istenének és a magyar nemzeti lélek
nek (Baksaynál sok az „építő“ gyülekezet, az „építtető“ patronus !), 
akkor egyúttal rábízza magát lélekben idősebb testvéreire : a papra 
és tanítóra. Testvéreket mondok : mert Baksay nem ismer más igazi 
népnevelőt, csak olyant, akinek az élete egy a nyájáéval. Papjai nem 
„vágtató sasok, csodalények“, hanem szolgák. Az ősük Prudentius,
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a szökött barát, akit foglyul ejtett Luther lelke és rettenthetetlen 
szívvel keresi a mohácsi csatában a dicső halált, ám fanatikus lelke
sedésében fejét teszi fel a hitvitában két fog ellen — és az életét 
kockáztatja síróasszonyok apró porontyainak a megmentéséért. 
A szertelenség idővel lekopik erről a papi alakról, a tűrés, önfelál
dozás és lelkesedés azonban megmarad. Először lelkes ifjú káplán 
lesz a legtöbbször szolgakenyéren felnövő ifjú Timótheusból. Neveli 
őt Pápa, főleg pedig Debrecen, ,,a szent város“, amelynek híre el- 
homályosíthatatlan s ennél csak jótettei nagyobbak. Neveli pedig 
a sok ifjúi féktelenség közepette töretlen becsületérzésre. A kollé
gium szelleme teszi Baksayt engedékennyé Borzasházy Buharéz Pál 
irányában, akinek a fején zöld szilvák nagy mennyisége található 
s aki molnárinassal verekszik, vagy beszakad a jeges patakba, de 
teszi kérlelhetetlenül büntető bírójává a hazugnak, aki beteg anyja 
fiókjából cukrot lop. A legszörnyűbb büntetés, amivel írásaiban 
találkozunk, Talált Áron kicsapása a nemes kollégiumból az ifjú
ság önkényes temetőakciója. Zsellér Gedeon, a naív káplán, fel
zúdítja az ősi kollégium fiait s az atyák színből elítélik őket, valóság
ban azonban kitüntetik. Nem állítanak oszlopot a fiatal jegenyék 
mellé („nem szeretem a pártfogást ! Pártfogás kell a krumplicsirá
nak meg a karós paszulynak ! Aki ember, álljon meg cövek nél
kül is“), sudárba szöknek azok maguktól ! Dombay Máté naponta 
hat órán át asztalos és hat órán át egyetemi hallgató Edinburgban, 
hanem aztán teremt is templomot a Nyöszörgő homokdombján, 
erdőt a sivatagban ! Mikor innen kikerül az ifjú, megejthetik apró, 
hívságos emberi gyarlóságok. A káplán úr, aki remek síratós prédi
kációt mond, büszke önbizalmában tetemesen megkisebbíttetik 
principálisának a védelmező szavai által : dehogy is másé az el
mondott prédikáció — ki más tudna olyat művelni? Történik gyön
géd célzás a papi hiúságra későbben is ; szóvirágok, „ágálás“, hamis 
önhittség (a gódirci és tarhalmi pap kétszer olyan jó, mint a kon- 
dorosi, mert jobb az ekklézsiájuk s az esperes jó másfél órát beszél, 
mert ő „nem legátus“), hanem meglátszik a papi rend munkája, 
verejtéke is. Baksay nem kíméletes pályatársaival szemben. Patak 
Istvánná szemére veti lelkipásztorának : tiszteletes atyám elmegy és 
menekül, mi it t  maradunk. Látja, hogy a papságot némelyek gladiátori 
küzdőtérnek nézik és egymás ellen harcolnak. Elítéli őket — csak
hogy az atya szigorával. Meglátja szegény Ákháb Endre nyomorú
ságát, akit a munka és sok gyermekéért való gond tesz kora sírba, 
tudja Dombay Máté kísértését, mikor mindenkitől elhagyva érzi 
magát. Nem huny szemet a nép szolgáinak megalázó helyzete előtt. 
„Igaz, hogy a nép azt hiszi, hogy parancsol annak, akit fizet és 
éppen azért gyakran illetlenül is bánik praedicatoraival“ — csak
hogy ebből egészen különös következtetést von le. Még jobban kell 
szeretni a népet ! Zsellér Gedeon megbecsüli híveit, mert ime „veszte
getés“ címen csak ilyenekkel tudják vádolni : „Az iskolás gyerme
keknek papirost osztogatott ingyen ; egy embernek keresztelőlevelet
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adott ki sziatén ingyen ; egy ízben tűz ütvén ki a faluban, felült a 
fecskendőre és az oltásban nagy buzgóságot fejtett k i“ . Megbecsüli 
híveit az a vén pap, aki ,,a hajmagágó vitézt“ (feleségverő hőst) az 
asztalához ülteti s ezzel egyetlen szó feddés nélkül igaz útra téríti. 
A Baksay papjai nem félistenek, de mindig marad valami csodálatos 
zománc rajtuk, ami megkülönbözteti az Úr cselédeit a világ szol
gáitól. Bölcs lélekismerő szeme — tudtommal egyes-egyedül az övé — 
meglátja, hogy a papi köntös éppen a gyülekezet érdekében végzett 
szent és önfeláldozó munkában kopik közönségessé ! Hiszen könnyű 
a szent lemondás, türelmes lelkigondozás, érdektelen felmagaszto- 
sultság követeléseivel előállani, ezekkel a sokszor nagyon is meg
fáradt igavonókkal szemben ! Jog is van rá sokszor (Baksay is ismer 
önző, fukar papot), ám az ifjú remények sírját igen gyakran éppen 
a gyülekezet maga ássa meg. A kitűnő készültségü Dombayt adott 
szava ellenére cserbenhagyja a megválasztó gyülekezet egy, a fülökbe 
dugott taplódarab m iatt s eldobja egy másik, mert hiszen nekik csak 
nem kell a levetett dolmány ! S aztán nem szívbemarkoló sors-é az 
elaggott papé, akit még a kutyáénál is szánandóbb sorsra vetnének 
ki hívei? Keserűség lehellete érzik Baksay szaván, mikor „szabad 
papturkálási és országos káplánvásár világ“-ot emleget ; jogos kese
rűségé, mivel a lelkek megnyugvásának, a gyülekezetek virágzásának 
legfőbb eszközét a gyülekezet és lelkész közötti jó viszonyban látja. 
Amit pályája elején írt erről a témáról, egy időben idejét múlta böl- 
cseségnek látszott — ma aktuálisabb, mint valaha lehetett. Annyi 
eltorzult papi élet, annyi kétségbeesett gyülekezet kísért közéletünk
ben sírból feljáró árny gyanánt, hogy nekünk csak a Baksay szívével 
és eszével élő püspökök hozhatnak feltámadást. Ő ugyanis nemcsak 
korbácsolni tud ta  papjait, hanem látta rajtuk a rejtett cilicumot, 
fejükön a rejtett glóriát is.

Ilyenféle hangon szól tanítóalakjairól is. Csakhogy itt a szemé
lyek rajzolása háttérbe szorul a nevelés elvi bírálata mellett. Iskola- 
alapító aligha já rt még több odisszeüszi íürfanggal, mint Ihárosi 
Dániel úr, mikor Kondorpuszta keménynyakú nemeseit iskola- 
alapításra bírja. Hanem az ilyen közadakozásból épített iskola kincse 
is a népnek ! I tt tan ít Dán Elek, a félkezű tanító, akinek van „szok- 
tató ja“ (diófa, melynek ágain himbálóznak a játékos tanítás betűi), 
van ,,csillagos“-a (tükrös, remek kis szoba jutalomnak) és „siralom 
völgye“ nevű lugas-börtöne is, akit azonban minden gyermek szeret. 
Látnoki szemmel szemléli ennek a patriarkális iskolatípusnak a pusz
tulását. íme, jön a modern, községi iskola. Tanítóján már messziről 
látszik a fölény a felekezeti kollégákkal szemben. Az ifjúi nemzedék 
az állami fizetés felé kacsingat, azt a maximumot veszi alapul élet
igényei számára, ennélfogva folyton elégedetlen. „Nagyon felnyílt 
a szemük, mióta „néptanítókénak nevezik magukat és várják a 
népnevelés országának eljövetelét.“ Ezekre az újmódi tanítókra a 
pap nem támaszkodhatik. „Mind községi tanító az, mihelyt canonica 
óráról van szó s viszont ha a „beszéd és értelemgyakorlatot1 ‘ fesze
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getik, azonnal a felekezeti mederbe tér á t.“ „Udvarias, szolgálatkész 
fiatal nép, mikor az atyák között van ; csípősnyelvű, gúnyoros, 
adomázó, mikor nincs közel a macska ; keserű, mikor eszibe jut a 
papi zsarnokság, melyet deákul úgy nevez, hogy hóra canonica.“ 
Igaz ugyan, hogy a régi iskolában nem volt „tanrend, leckerend, 
mulasztási jegyzőkönyv és a közművelődés egyéb házszabályozói“, 
hanem azért önfeláldozó munkát végzett, nevelt zsoltáros, bibliás, 
tisztességet és becsületet tudó népet. Az új tanító, „a magyar királyi 
állami tanítónőképezdéből“ tanítani fog minden hasznos tudni
valót : hogy a lónak a fiát csikónak hívják, a tyúkét pedig csibének ; 
hogy a pulyka halála után húsával használ, a juh pedig azonfelül 
bőrével is — tan ít „a kor színvonalán álló, ízlésnemesítő dallamo
k a t“ , — ámde az új iskola nem a családnak neveli a gyermekeket, 
hanem katonának a burkus ellen, azután meg állampolgárnak.

A haladó világ tanítójával szemben ott áll az egyházi szolga. 
Aligha buzdító szózat a fiatalságnak, amit Baksay ajánl tanítóinak. 
„Ti, kiket az Isten az emberiség nevelésének örök munkájára hívott 
el, olyan társat keressetek, aki fonni tud és szeret. Nem azért, hogy 
házi-vászonba öltözködjetek csúfra ebben a papírgalléros és hanged- 
lis világban, hanem azért, hogy ha kétségbe estek valamikor munká
tok sikere felől : az a folytonosan folyó fonál tanítson meg bennete
ket munkálkodni tudni a siker várása nélkül és mégis jó kedvvel, 
a befejezés reménye nélkül és mégis bízva.“ A modern tanító és a 
régi közt az a különbség, ami a vasúti mozdony és a hattyú között. 
Aki ezt le tudta írni, kétségkívül idealista, mégpedig javíthatatlan ; 
hanem aki elvei szerint cselekedni is tudott, az a férfiú a magyar 
református egyház földrengéses, tengeráradásos korszakaiban : ma 
sem veszítené el hitét.

Mert hiszen Baksay legcsodálatosabb kincse mégis az Istenben 
nyugvó lélek csodálatos tisztasága és szent bizakodása. A féríilélek 
tisztaságát kevés megnyilatkozás jellemzi jobban, mint a nőkről 
való véleménye. Mit is mond a fiataljáról? „Az erkölcs égett Jáhel 
tekintetében. . .  Az egész világ felső tízezre közé tartozott, melyből 
csak néhány kerül diadémba ; sok a porban marad, sokat a tűzbe 
ju tta t tragikuma, hol apró darabokra törve ég el. De a szenny nem 
fogja sem a porban, sem a tűzben.“ Ismer veszedelmes, epés ter
mészetű „banyákat“, dologtalan „Hová Julis“-okat, azonban a 
„szüle“ örökjó típusa diadalmasan küzd meg velük. Junda, az árva 
papleány magára veszi zsörtölődő öregek és elkényeztetett, vásott 
kis gyermekek hangulatainak minden terhét, Jáhel sohasem veszíti 
el szerelmében sem szemérmetességét s ahol csak ifjú leány libben 
át történetein, mindenütt kacagó, boldog évődés, angyalsarkantyúk 
pengése önt derűt szívünkbe. Ezt a boldog — mert gyökerében szűzi 
tiszta leányéletet aztán megfelhőzik a gondok, igábahajtják a 
hétköznapok, ám mindig marad rajta valami az öntudatlanuis álldó 
jóságból, megindító, tiszteletet ébresztő fenségből. Asszonyszemélyei 
erélyesek, kissé pattogó beszédűek is, néha tettlegességre is vetemed
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nek az okvetetlenkedő férfiemberrel szemben, hanem a sebek be
kötésében, az áldozatban ők a legnagyobbak. Özvegy Pásztóiné a 
templomépítésre minden megtakarított pénzét odaadja, „nagymama“ 
(özv. Ákhábné) pedig Karácsony estéjén az utolsó kukoricakenyér
ből is részt ju tta t a szegényeknek. Amit az özvegy papnőkről mond 
Baksay, abban van valami fájdalmasan szívbemarkoló s mégis szinte 
megdicsőülve ragyog alakjukon az önfeláldozó, tűrő, lélekébresztő, 
megáldó jóság. A jó papné még több, mint a pap : „hatása nagyobb 
és tartósabb, mint férjéé. Nem nagyralátó, nem házsártos, nem 
pompázó, nem csatarászó. . . “ , betegek bizodalma, pörös felek 
békítője, „ékessége a falunak, míg fiatal és jóltevője, mikor éle- 
medik“ . Nem lehet fenségesebb sírfelirat egy panasztalan szegény
ségben, folytonos önfeláldozásban elégett női élet felett, mint a 
„csodálatos történet“ utolsó sora : „Boldog volt. Könyörgött, h itt 
bízott, szeretett. Ez volt az ő élete.“

íme, Baksay nyugodalmas derűjének a forrása. Ő is h itt a jó 
diadalában. H itt a tisztaságban, amire a népet nevelni lehet, a szere- 
tetben, ami felekezeteket és társadalmi osztályokat összefog, hitt az 
isteni gondviselésben, ami szegénységen, betegségen, szenvedésen 
át is megdicsőíti magát. Nincsen benne semmi az átkozódó próféta, 
sem a dekadens „mindent megértő“ realista író gyengeségéből : 
megítél, de el nem ítél, eltemet, de a feltámadás boldog reményében. 
Egyént és nemzetet egyaránt. A százéves Baksay Sándor gondviselés- 
szerű költő ; írásait aranyporzó borítja, kezében nem halott világot 
sirató, földfelé fordított, hanem diadalmasan jövőt mutató fáklya ég. 
Amit hirdet, nem modern, több annál : örökkévaló. Mert örökkévaló 
a hit, reménység és a szeretet.

Debrecen. Soós Béla.

Akik Dóczi Imrét, a nagy pedagógust ismerték az ő komoly élet- 
felfogásával, a magasabbrendű tudomány, irodalom és költészet 
iránti nagyrabecsülésével, azok minden bizonyítás nélkül is felteszik, 
hogy az ő érett szelleme, egyszersmind nemes ízlése különösebb 
vonzódást érezhetett az Ember tragédiájához, hogy Dóczi a maga 
klasszikusai sorában mindjárt Homérosz és Arany mellé állíthatta 
Madáchot.

De nem kell föltevésnél maradnunk, nem kell életfelfogásból és 
szellemi irányból való következtetésre szorítkoznunk, tények vannak 
rendelkezésünkre, szemmel látható bizonyítékok mutatják, hogy 
Dóczi mennyire beleélte magát, mennyire összeforrt az Ember tragé
diájával.

E kétségtelen bizonyítékok abban a Madách-példányban talál-

Dóczi Imre és az Ember tragédiája.
i.
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hatók, amely az ő tulajdonához tartozott és amely az ő halála után 
per discrimina rerum — a boldogult egyik legjobb barátjának, 

Karai Sándor kollégiumi igazgatónak a birtokába jutott.
A könyv az Ember tragédiáját az úgynevezett harmadik javított 

kiadásban foglalja magában, amely 1869-ben jelent meg, mint a 
Madách és Arany közös gondozásával sajtó alá rendezett, 1863. évi 
második kiadásnak majdnem betűszerinti hűségű lenyomata és 
amely ma már szinte könyvészeti ritkaságnak számít.

Dóczi húsz éves volt (1849-ben született), amikor az Ember 
tragédiájának ez a kiadása megjelent. Nem tartom lehetetlennek, 
hogy a könyvet mindjárt megjelenésekor vagy ahhoz közeleső időben 
megszerezte, amit nemcsak a bejegyzések elhalványultságából követ
keztetek, hanem és még inkább abból, hogy nevét két helyen is, 
t. i. az előzéklapon és a címlapon ilyen formában találjuk : Dóczi 
Imréé, pedig a könyv tulajdonjognak ilyen módon való jelzése már 
rég, nagyon rég kiment a divatból.

Bármikor került is a könyv Dóczi Imre birtokába, bizonyos, 
hogy nagyon belemélyedt az Ember tragédiájába és mint klasszikái 
filológus ugyancsak követte egyik nagy mesterének, Horatiusnak 
az intelmét : nocturna versate mami, versale diurna.

Az éjjel-nappal való szorgalmas és odaadó forgatásnak meg
maradtak a nyomai. Dóczi a költeménynek minden olyan részletét, 
sorát, mondatát, szavát, amely különösebben megragadta figyelmét, 
aláhúzta vagy máskép megjelölte ceruzával, de ezzel nem elégedett 
meg, hanem — bizonyára emlékeztetőül — a kötés alsó fedelét meg
előző tiszta lapon össze is állította azoknak a lapoknak a számát, 
amelyeken a figyelmét megragadó és megjelölésre méltatott szöveg
részek találhatók. Huszonháromra megy az így sorba állított lap
számok összege, de ezeken kívül még más huszonhét, tehát egészben 
véve ötven lapon találhatjuk Dóczi Imre keze nyomát aláhúzás vagy 
más megjelölés formájában. S valóban ha csak futólag vizsgáljuk 
a megjelölt helyeket, hamarosan be fogjuk látni, hogy Dóczinak 
kitűnő érzéke volt az Ember tragédiája szépségeinek és még inkább 
a filozófus költő nagy és mély gondolatainak a felismeréséhez. Aki 
csak az így kiemelt részeket olvassa el, ha csak összefüggéstelenül is, 
annak is meg kell győződnie, hogy az Ember tragédiájában elévül
hetetlen nagy értékek foglaltatnak. A ceruzával aláhúzott vagy meg
jelölt sorokban ott találjuk Madáchnak majdnem minden mon
datát, amely szálló igévé lett vagy másképpen vált közismertté.

így emeli ki Dóczi a 35. lapon (III. szín) :
„Minden, mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa, s egynapos r o v a r . . .“ stb.

A 49. lapon (IV. szín) :
„ ...m é ly  tenger a nép; bármi napfény 
sem hatja át tö m é t. . .“ stb.
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A 95. lapon (VII. szín) :
„A glória ha lassan elveszett,
Még megmarad a vérengő kereszt.“

A 143. lapon (VIII. szín) :
„Nem messiás-é minden új szülött ?
Fénylő c sillag ...“ stb.

A 204. lapon (XI. szín) :
„Soha se’ tiszteletes a jelen,
Mint embernagyság a háló szobában.“ stb.

A nagy gondolatokon kívül egy-egy költői szépség is vonzza, 
például ezek a sorok (87—88. lap, VI. szín) :

„Legédesebb percünkbe is vegyül 
Egy cseppje a mondhatlan fájdalomnak,
Talán sejtjük, hogy az ily perc-virág,
S így hervatag.“ 

amelyeket aláhúzott.
II.

Dóczi, mint a költői müvei nagyon egyetértő vagy nagyon 
együttérző olvasó szokta, attól sem tartja vissza magát, hogy szél
jegyzeteket ne fűzzön a szöveghez, bár ezt ritkábban teszi. Jól látja, 
hogy a történeti színek, főkép az egyiptomi, athénei, római és kon
stantinápolyi színek között szoros kapocs áll fenn, hogy az egyik 
színből előre lehet következtetni a másikra.

Ennek az összefüggésnek az átlátása vetteti vele a lapszélre 
az ilyen megjegyzéseket: „a jövő (a következő) szakasz eszméje“ 
(54., 75. és 96. lap). Az is érdekes, amit Lucifer e szavaihoz fűz : 

, , . .  .a tömeg
A végzet arra ítélt állata,
A mely minden rendnek malmán húzni fog, stb.“

(IV. szín, 699—-701. sorok)
„igazolása az 58. lapon s az egész szakaszban“ (t. i. az V. színben). 
Egy helyt pedig (39. 1. IV. szín) Fáraó-Ádám több sorra terjedő 
beszédét ebbe a lapszéli mondatba töm öríti: „Csak a küzdelem ád 
boldogságot!“

Későbbi keletű lehet, mert az írás más jelleget mutat, az a szél
jegyzet, amely az eretnekek és barátok ajkáról elhangzó zsoltárrész
letekre vonatkozik (VII. szín, 111. lap): „Károli fordítása“ . Hogy 
Madách a művében felhasznált zsoltárszöveget a Károli-féle bibliából 
veszi át, erről egy kis külön dolgozatot írtam jóval a Dóczi széljegy
zeteivel való megismerkedés előtt.

III.
Dóczi a soraláhúzáson és a széljegyzeteken kívül még más 

nyomát is hagyta annak, hogy mennyire belemerült az Ember tragé
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diájába és hogy mennyire igyekezett a költemény eszmevilágát a 
magáévá tenni. Könyvpéldányának a nyomtatott szöveget követő 
tiszta lapját majdnem aljáig teleírta sűrű sorokkal, az ö jellegzetes 
apró betűivel. Ezek a sorok, amelyek valószínűleg a széljegyzetekkel 
egy időből vagy legalább is azokhoz közeleső időből származnak, 
nyolc külön kikezdésben a történeti színek tartalm át adják a lehető 
legtömörebb kivonatban, inkább csak schlagwortokban.

Töredékes mondatok, igazán csak emlékeztető szavak és kifeje
zések, de azt hiszem, jellemzőek Dóczi felfogására nézve, sőt tanul
ságosak is az Ember tragédiájának szerkezeti kapcsolatában és gon
dolatmenetében való tájékozódásra nézve, éppen azért nemcsak a 
kegyeleti szempont vezet, mikor Dóczinak ezeket a tömör mondatait 
teljes hűséggel, még írásbeli különösségeikkel is i t t  közlöm.

I V .  A dicsőség s hatalom ridegsége, milliók egy m ia tt! vágy a szabad 
államra.

V. Az arra éretlen nép m feszíti messiását, vágy az eszményit és 
magasztost ni vető gyönyör és kéjre.

V I .  A buja kéj undora, vágy az eszményi lovagkor erényeire.
V I I .  A lovagkori erények túlhajtásai. vágy a nyugalomra.

V I I I .  A vallásos közöny, szellemi törpeség kora. Kepler vágya egy fel
rázó, cselekménydús időre.

9. A frant. forradalom cs mint Kepler lázas álma tűnik fel, Ádám =  
Danton.

10.  A theoriák, penészes foliansok álbölcsesége, vágy az új világra, az 
élet tudományára.

11.  Az élet prosaisága, a társadalom sárfertői Londonban, vágy egy 
összeműködő felemelő nemes társadalomra.

A 12. számnál, a 12. színnél Dóczi — miért, miért nem ? — 
abbahagyta a tartalmi kivonatolást.

De ezekből a csupán 8 színre (IV—XI.) vonatkozó, bizonnyal 
csak házi használatra szánt följegyzésekből, valamint az aláhúzások
ból és széljegyzetekből is eléggé meggyőződhetünk, hogy Dóczi 
teljesen egybeforrasztotta a maga lelkét Madáchcsal, hogy mélyen, 
nagyon mélyen behatolt a magyar költészetnek legmélyebben járó 
termékébe, az itthon is, külföldön is mindinkább csodált Ember 
tragédiájába.

Debrecen. Kardos Albert.

A  magyar helyesírás tanítása.
A magyar nyelv tanításának három feladata van : tanítson 

meg helyesen írni, fogalmazni, neveljen rá az olvasásra. Mindegyik 
csak százalékban valósul meg, sokszor alacsony százalékban. Az 
olvasástól visszariasztanak az irodalomtörténeti mütyörkészések, 
az elavult, vagy időelőtt kényszerített olvasmányok, a modern iro
dalom tiltása. Eredmény : az iskolái végzett ember tájékozatlanul 
All a maga korában, s nincs korszerű irodalom-szemlélete, A fogai-
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mazástanításról az érettségi és képesítői dolgozatok mondanak 
szomorú titkokat. (A legújabb fogalmazástanítás eredményei még 
nem láthatók.) A helyesírási hibák pedig •— mint a legenda „hű 
barátja“ — elkísérik az embert — az egyetemen á t — a sírig. Már 
elcsépelt a panasz, hogy a helyesírástanításra fordított idő, erő sok ; 
az eredmény kevés. S minden iskolafaj az alatta állót hibáztatja, 
s a felsőbbre hárítja át a munkát.

Minthogy a baj vitathatatlanul megvan, tanulmányozni kell 
hogyan kapunk jobb eredményt. Ehhez próbál adatokat, szemponto
kat nyújtani e pár sor.

Először keressünk elvi álláspontot.

A beszéd és az írás két ellentét, noha a betűkép a hangkép 
ábrázolása. De az eszközök elégtelensége (kevés és nem megfelelő 
betűállomány) m iatt már kezdetben sem fedik egymást. Az idő nö
veli az eltérést, mert a beszéd változó, az írás rögzítő, megmerevítő. 
Végül megszünhetik a kapcsolat a holt beszédet őrző írás és az élő 
beszéd között. (Pl. számos angol szónál.) Az írás absztraktummá 
lesz, a konkrétet a beszéd jelenti. Szembe kerül az ős logika (mely 
a szóelemzés hivatalosítása előtt kiejtést írt : „attya, állyon“) a tör
téneti logikával, (mely egy későbbi logikát konzervál) a logika a logi
kátlansággal. (Miért írjuk a kiejtés ellenére : „kisebb, utca“, bár 
ez nem az út-ból származik ; viszont a származás ellenére, a kiejtés 
szerint : kesztyű, higgyen ; miért vetjük ki a tő /-jét az ereszt-kedik- 
ből és tartjuk meg az éjtszakánál?) A khaotikus összeütközések 
megoldása kiegyezés: az írás makacs lassúsággal, de mégis alkalmaz
kodik a kiejtéshez.

Természetes lenne, ha a kettő egybeesnék, mint az eszperantó
ban. De míg e kettősség fentáll, szükségszerűen megmaradnak 
a helyesírási hibák is. Bizonyos, hogy tudatalatti képzetek, gyermek
kori gátlások, fejlődési zavarok, pillanatnyi ingerek is okozhatják 
őket, de az igazi ok ez alap ellentétben rejlik. A gyermek (és meg
felel ez a fejlődés menetének) az ős logikához tér vissza ; naturálisán, 
a konkrét beszédet írja. A helyesírási hiba tehát a természetesebb. 
Nevezhetnők helyesírási nyelvjárásnak is. Ugyanaz a szabályos 
váltakozás jelentkezik a hibákban, mint amely jellemző a nyelv
járásokra és rokon nyelvekre. Ugyanazok a hibák ismétlődnek bizo
nyos fokon, korban, helyen. A helyesírási hibákból úgy kell kinevel
nünk a gyermeket a közösség írásához, mint a nyelvjárásból a köz
nyelvre. Csakhogy annak eszköze a szoktatás, ezé még a tudatosí
tás is.

Erről az eszközről szűkén rendelkeznek az utasítások. A tan 
terv a nyelvtant a helyesírás szolgálatába állítja ; felveszi, hogy 
a nyelvtani jelenségekkel együtt megtanítjuk a helyesírást is. Ez 
helyes gondolat ; elméletileg igaz is. De a valóságban a tanulók 
nem tanulják meg a helyesírást. Jobb tehát így felállítani a tételt :
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az egész helyesírást egyszerre megtanítani nem lehet, meg kell 
csinálni tehát a fokozatait osztályonként pontos célkitűzéssel. Az 
elemi iskola megtanítja a -ban, -ben rag használatát, a múlt idő 
„tt“ jelét, a tárgyragot, a közép- és felsőfok képzőjét, a -val, -vei 
rag pótlónyujtását, a gyermek szókincsében gyakrabban előforduló 
szavak hosszú magán- és mássalhangzóit. A felszólító mód / jelének 
alakulása a középiskola munkája lesz, cserében azért, hogy a maga 
részét gondosan és alaposan elvégzi az elemi. A középiskola 1—3. 
osztálya teljessé teszi a mássalhangzók írását, a 4. osztály az idegen 
szavakét, az 5—6. kiküszöböli az ingadozásokat a hosszú és rövid 
magánhangzók írásából, az összetett szavak egybeírásából, úgy 
hogy a 7—8. osztályban kifogástalan a helyesírás.

Mivel a tanítás az ismert szókincsen épül fel, leltárt kell felvenni 
a gyermek szókincséről az egyes fokozatokon ; a rendszeresen meg
jelenő hibákról, amint azok egy-egy fejlődési korra, vidékre (a tá j
nyelv hatása alatt), iskolára (társadalmi nyelv hatása) jellemzőek. 
Minden osztályról készül külön leltár, azt a tanító átadja az osztály- 
lyal együtt, hogy az utóda is tudatosan folytathassa munkáját.

Próbáltam ilyen gyűjtést végezni azokról a hibákról, amelyek 
egy vegyes összetételű leánygimnázium 1—3. osztályában bőség
ben, a 4-ben csökkenéssel megismétlődtek ; nyolc év alatt mindig 
előrelátható pontossággal. (Természetesen nem állítom a gyűjtés 
teljességét.)

Hibák a magánhangzók írásában : -ít képzős ige rövid i-vel, 
-ul, ül- képzős hosszú magánhangzóval.

Becsúsztatott ,,/“ a hiatus elkerülésére : „elejibe, híjába, fiju, 
hijánzik, sijessen, bocsájt“

É-i váltakozás : „zsebibe, kézit.“
Ly helyett j : „ijen, ojan, mijen, hej, kifojik.“
Viszont j helyett ly : szály, fúly, baly.
Hosszú mássalhangzók helyett rövid : közép- és felsőfoknál (nehéz 

pontja a helyesírásnak) ; különösen gyakori „kevésbé, töbé“, a múlt 
időnél (ez is nehéz) ; továbbá a következő szavakban : ál(l), ál(l)at, 
szál(l), hal(l), kel(l), mel(l)et(t), fris(s), ros(s)z, új(j), csep(p), ked(d), 
had(d), ket(t)ő, van(n)ak, er(r)e, ek(k)or, en(n)yi, ed(d)ig, eh(h)ez, 
— s változataik —, it(t)hon, bos(s)zant, öc(c)se, kön(n)y, kön(n)yü.

Rövid mássalhangzó megnyújtása : „eggyes, egyébb, lessz, kis- 
sebb, erőssebb, esső, közzül, közzé (a tényleges közzé zavaró hatása 
alatt), utánnam, minnél, nálla, tőllem, szóllít, állnok (a helyesen meg
tanult : áll hatása alatt), órákkor (ekkor analógiájára). Ezek egykor 
az írók által valóban használt alakok voltak. Ma helyesírási hibák-: 
visszaiitések a múltra.

Kiejtés írása : „c“ : jáccik, eccer, adc, hagyc, látc, láccik, ha- 
lacik, teccik ; „cs“ : báncs, tarcs, nacsága, „gy“ : mingyárt, aggyon, 
mongya, gyöjj ; kemény hang lágyulása : lögdös, kabdos, lágy hang 
megkeményedése: ászt, bisztat, röktön, fokta, harakszik ; „mb“ 
hangcsoport: azomban, elleniben, külömben, „ss“ csoport: kösség,
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egésség, nehésség, igasság ; / helyett y : annya, attya, nénnye ; továbbá : 
sziftelen, fekünnék, anna (adna).

Népies kiejtés írása : lássa (látja), tartsa (tartja), gyón, mán, 
ténleg, itthol, mész.

Rossz tökeresés : „monta, megijettem, füröttem, elkezte, gontta- 
lan, fére, hadjon, tards.“

A pótlónyujtást nem jelölik: -val, -vei ragnál, sűrűn a -hoz, 
-hez, -nél, legsűrűbben a felszólító mód ,,j“ jelénél.

Egybeírják a gyakoribb mondatszakaszokat: „netedd, nebujdoss, 
micsinálsz, azmondta, édesanyám“ , s a van, lesz, akar, fog, szabad, 
kell, tud igéket az igekötőkkel.

Viszont erős hajlam van az összetett szavak s az igekötők szét
választására.

Elhagyják a vonást: hogy, midőn, aki, amely, ami, a mondat
kapcsoló és előtt, mondat végén pedig a ! és a ? -et.

Az így összegyűjtött tipikus hibák rámutatnak arra : mit kell 
munkába venni, s lehetővé teszik a módszeres fokozatokat.

A kiküszöbölésükre minden eszközt fel kell használnunk, nem 
csak egyet-egyet. Először is tudatossá kell tennünk, hogy a magyar 
nem úgy ír, ahogy beszél. Ezt akkor visszük be a tudatba, amikor 
először találkozik a tanuló az élőszó és az írás ellentétével. Azután 
ismételten hangsúlyozzuk.

De láttatjuk is. A kezdő fokon a gyermek nem veti fel a miértet. 
Előtte a szó zárt egység, kép, amelyet úgy rajzol le, amint lát. A látás
nak segítségére megyünk nyomda-technikai eszközökkel: a -ban, 
-ben ragot, különösen az idő- és állapothatározóknál, hol nehezebb 
a felismerés, a múlt idő ,,t t“ jelét, a tulajdonfőnevek kezdőbetűjét, 
a helyesírás minden veszélyes pontját kurzív vagy nagyobb méretű 
betűkkel szedjük. Amint Lyonnet strassburgi olvasókönyve üres 
betűkkel nyomtatja a néma hangokat (Pl. habit). Ez a fogás hasz
nos a vizuális típusú tanulóknak, tehát a többségnek, mert a vizua- 
litás terjedőben van.

A megfigyelt szóképeket lerajzoltatjuk. (Másolás.) A követ
kező fokozatban az emlékezetre támaszkodunk : a tollbamondással. 
Jól tagolt, világos kiejtésben éreztetjük a hosszú magán- és mással
hangzókat, összetételeket, a mondatszakasz tagjait, az azonos alakú 
szavak különbségét. (Pl. hall, hal.) Tartunk kiejtési próbákat, hogy 
a fül hallja a helyesírást, segítse a szemet, a kezet összefolyó beszéd
ben és fogalmazásnál is, mikor a figyelem határoltsága miatt a helyes
írás szabályai nem lehetnek a tudatban.

A francia s a francia-svájci iskolákban nagy szerepe van a diktá- 
lásnak, külön diktálási órák vannak az órarendben. Ezt a mi isko
láinkba is be kellene vezetni, legalább is olyan formában, hogy az 
óraszámból meghatározott idő tollbamondásra jusson. Az auditiv 
típusú tanulóknak szükségük van erre.

A diktálásnál fokozatokat tartsunk meg. Első fokon a diktáló 
figyelmezteti a tanulókat a fogósabb szavak írására. A másodikon
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csak figyelmeztetést ad, hogy ott vigyázni kell. A harmadikon a 
tanulók maguk jelzik előre a helyesírást. A negyediken kérdezhet, 
aki megakad, s a tanulók válaszolnak. Az utolsó fokon minden segí
tés elmarad. A végzett kísérletek alapján ajánlatos, hogy az első 
•és második, esetleg a harmadik fokon a tanulók hangosan vagy hal
kan ejtsék ki a szavakat írás közben, így a motorikus asszociáció is 
■erősödik. Azonban a kísérletek elszigetelt vizsgálatok voltak a dik
tálás és másolás különböző kombinációira szorítkoztak. Csak hal
ványan érvényesek a fogalmazásnál, hol a tartalmi áll a tudatban. 
Már pedig a c é l: helyes fogalmazás helyes írással.

Ezért a diktált szöveget is módszeresen választjuk. Először 
feldolgozott szöveget használunk. (A figyelem a formára fordul.) —• 
Másodszor feldolgozott tartalom változott szövegét diktáljuk. (A forma 
új.) Végül új tartalmat diktálunk. A szöveg mindig összefüggő, hogy 
az írás ne legyen csupán mechanikus munka. A diktálás üteme gyor
suló menetben halad a lassú, világos tagoltságtól az élő beszéd gyor
saságáig, hogy végül simulni tudjon a gondolkozás tempójához.

A helyesírás tanításánál a felemlített mechanikus eszközöket 
szokásos kiemelni. Indokolás : a tanulók tudják a szabályt, csak 
a  gyakorlat hiányzik. Viszont igen sokszor nem tudják a szabályt, 
vagy ha igen, nem tudják alkalmazni az aktuális esetben. Megfigyel
hető javítás-órákon : nem tudják megállapítani, hogy mi a hiba. 
Ahol szabad a dolgozatírásnál kérdezni, látható a kérdésekből: nem 
tudják az eseteket melyik szabály alá foglalni. Az elméleti bizony
talanság jele az is, hogy írnak helyesen, s a szomszéd dolgozatára 
vetett pillantás után a jót rosszra „javítják“ át. És ez is : a szabály 
zavarja meg a helyes írást. így írnak : „ jártt, homokott, közönbös, 
állnok“ stb. Különben sem lehet minden esetet leíratni, másoltatni, 
meg kell tehát adnunk az elméleti készséget.

De van ennek alapvető oka is. A magyar helyesírás a szóelemzé
sen épül fel, tő, rag, képző pontos megkülönböztetésén, hasonuláso
kon. Tehát intellektuális jellegű. Ezen a jellegen nyugodhatik 
a  helyesírás tanítása is. Ez elmélyíti a kezdetben adott figyelmezte
tést : nem a kiejtés szerint írunk ! A másolás és diktálás mechanikus 
munkáját értelmessé teszi. Megfelel a középiskola céljának (mert 
erről csak a 10. évtől kezdve lehet szó, mikor az objektiv érdeklődés 
kezd erősödni a gyermeknél), mely az okok állandó keresésére nevel. 
Megfelel a munka-iskolának is : mikor a helyesírás tényeit szétbont
juk s összerakjuk genetikus — aktiv folyamatot végeztetünk, magá
val a tanulóval végeztetjük el az absztrakciót, magaalkotta kon
krétummá tesszük.

Munkába fogjuk a diktálást is : összekötjük szóelemzéssel. Alkal
mas szavaknál, tanulók kérdéseinél fe lvetjük: Miért írjuk így ? 
Az elkövetett hibáknál nem elégszünk meg a tény megállapításával 
s gépies kiigazítással. A hibát a tanulóval kerestetjük meg, vele okol
hatjuk meg, hogy miben áll a hibája, hogyan javítja. Pl. „barácság“ . 
Kiejtés szerint írt szó. A töve : barát -{- ság képző. Vagy : „fárad-
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Ságot érez“, hibás tőkeresés. Nem fáradozásból származik, hanem 
elfáradt tőből és a főnévképzőből.

Ennek az eljárásnak van veszedelme : száraz, untató gramma- 
tizálássá lehet. Az elméletet tegyük tehát látottá. Látásból, intuitive 
sokkal könnyebben ért a gyermek is, mint hosszas elmélkedésekből. 
(Nyelvtan órákon bevált eszköz a nyelvtények rajzolása. Ábrázoló 
nyelvtan.) Néhány példán, milyent minden tanítással foglalkozó 
könnyen talál, valószínűleg jobbakat is, megmutatom az eljárást.

Színes ábrázolásban a pótlónyujtás. (Erre a célra jobb a hosszú 
mássalhangzó elnevezést használni a kettős mássalhangzó helyett.) 
Táblára írjuk : iron-val (n betűt piros krétával aláhúzzuk). A jó
hangzás kedvéért kiesik a v. (Letöröljük) : iron al. Hogy az így maradt 
üres helyet kitöltse, mint a levegő, kiterjed az ,,n“ , megnyúlik, meg
hosszabbodik : (Berajzoljuk piros krétával a második ,,n“-t) ironnal. 
Annyinál ugyanígy szemléltetjük az tő és nyi képző alakulását, stb.

Mondatszakaszok írása. A mondatszakasz a gyermek számára 
fonetikai egység, a realitás. A gyakori egybeírásokat tehát táblára 
írjuk, szavait piros vonallal elválasztjuk, hogy szakaszelemei szem
léletesek legyenek. Édes | anyám kérdezte, hogy mit | csinálok?

Akar, tud, fog, lehet, volt, szabad, kell stb. igéket nem írjuk 
egybe az igekötővel : felírjuk : „elmenni akar“ ; az akar közbe ugrik :

akar
el v menni, és kettévágja a szót, mint a kés az almát. Három 

darab lesz : a két fél alma és a kés : el akar menni. (Piros színben : 
akar : egy színben : el és menni.)

Az ige és igekötő, az összetett szavak írását azzal a kötőjellel 
szemléltetjük, amellyel a francia nyelvkönyvek a liaison-t. (Ismét 
színesen.) Pl. megáll ; vagy városháza (1 dolog 1 szó !).

A -ban, -ben ragnál megvizsgáljuk : belefoglalhatjuk-e a szót
körbe vagy négyszögbe. Pl. | iskolában| iskolába-^ 1 | (Hol? kér
désnél a rag ,,n“ jét és a keretet mindig pirossal, a hová ? kérdésnél 
a ragot és a keretet más színnel írjuk.)

Képzett szavaknál a tőhöz (végső mássalhangzó pirossal) -f jellel 
tesszük a képzőt. Pl. köz ség, egész -f- ség. I tt  hasznosíthatjuk az 
osztály helyesírási hibáinak gyűjteményét.

Viszont mi is gyűjttetünk, hogy a tanulók aktivitását fokozzuk 
s hogy a serdülő kor gyűjtőhajlamát felhasználjuk. Pl. a rövid és 
hosszú magánhangzók írásának megszilárdítására gyűjttetünk több
alakú töveket, rövidült magánhangzóval : út, utak, víz, vizes, ló, 
lovak. Gyűjttetünk minden tényhez példákat, így ly -jel írt szavakat, 
fölszólító mód / jelének pótlónyujtását stb.

Felhasználhatjuk a gyermekek vonzalmát a különöshöz, a tréfás
hoz. Készíthetünk mnemotechnikai fogásokat, esetleg ilyen rimes 
formában : Jakabot és egyebet középfoknak sohse vedd !

Az elemző írás a helyesírás tanításának legmagasabb fokozata
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s egyben a leghatásosabb. Nemcsak a judiciózus tipusnak való, 
hanem az auditiv és motorikus tipusnak is szükséges, mert a kiejtés 
szuggesztiv hatását ellensúlyozza, az ingadozások elé útm utatót 
állít, az új esetekre tudatosságot ad, az egész munkát értelmessé 
teszi.

Ezen a fokon is fontos a sok gyakorlat. A helyesírás tudása akkor 
lesz teljessé, mikor a tudatosságból a tudat alá siilyed, s az írásnál 
a figyelem középpontjában a gondolati állhat. Ezt kell célul kitűzni 
és nem a diktálás vagy másolás után írást. Az életben saját gondo
latainkat írjuk s eközben nyilatkozik meg az igazi helyesírási készség, 
mikor értelmi cenzúra nem áll a hibák útjában. Ezért kell a látás, 
hallás, elmélet között szoros asszociációt teremteni, hogy ezek 
fixálják a kézmozdulatokat : akár kívülről, akár belülről érkezzék 
az inger, a kéz csak egyetlen módon, a helyesírás reakciójával fe
jeljen rá.

Összegezésben a következő táblázat adja a helyesírás fokozatait 
•és eszközeit :

Az anyag 
beosztása. Eszközök. A diktálás fokai. A szóelemzés 

módjai.

Elemi iskolában : Helyesírási ol- Tanító jelzi az NydvUuú ma-
vasókönyv. írásmódot. , gyarázat.

-ban, -ben, Csak figvelmez- Ábrázolás.
múlt idő jele. Figyelmeztetés a tét.
közép-, felsőfok, kiejtés és az Ténygyűjtés.
-val, -vei, írás különbsé- Tanulók jelzik
gyakrabban elő- gére. az írásmódot. Oknyomozó ja-

forduló szavak vitás.
írása. U

'CÖ
Másolás. Kérdezhetik.

Középiskolában :
o

Kiejtési gyakor- önállóan írnak. Mnemotechnikai
'C 8 latok. — fogások.

1 -3. o. mással- £ Ismert szöveg.
hangzók, Diktálás. Ismert tartalom.

4. o. idegen sza- Szóelemzés.
vak, Üj tartalom.

5—6. o. magán- Gyakorlás.
hangzók írása. A tempó foko-

zatosan gvor-
7—8. o. Korrekt sül.

helyesírás.

Debrecen. Nánay Béla.
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Gondolatok a poétika tanításáról.
Ha pedagógiai folyóiratainkat végig lapozzuk, alig találunk 

olyan cikket, amelyik a poétika tanításával foglalkoznék. Amilyen 
nagy buzgalommal karolta fel pedagógiánk a magyar irodalom
történet-tanítás problémáját, épp oly csekély figyelmet fordít a mű
faji megértés metodikai és didaktikai kérdéseire. (Egyébként a ma
gyar tudomány is meglehetősen elhanyagolta a költői műfaj elméleti 
problémákat, hiszen nincs egyetlen nagy, tudományos alapvetés
sel szerkesztett poétikánk). Pedig a poétikával való foglalkozás 
mind tudományos mind pedagógiai szempontból a legcsábítóbb 
tevékenységek közé tartozik, minthogy a tudomány és művészet 
érintkezéseit és a művészi nevelés egyik hathatós eszközét kell 
vizsgálnia.

A tanterv (1924) a poétika tanításának célját a világ- és a ma
gyar irodalomból vett olvasmányok tárgyalásában és a „poétikai 
tanulságok levonásában és összefoglalásá“-ban látja.

Az alább következő sorok az olvasmányok tárgyalására és a mű
fajelméletnek a fejlődés szempontjából való tanítására vonatkoznak.

Az olvasmányok tárgyalását illetően néhány szempontra szeret
ném irányítani a figyelmet. A tantervi Utasítások1 erre is ad irányí
tást, azonban ezek az irányítások -— nagyon természetesen -— csak 
általános elveket adhatnak. Szempontjaim poétikai, azaz minthogy 
a poétika előkészítője az irodalomtörténetnek, irodalomtörténeti 
jellegűek is. „Az olvasmány nem puszta melléklet vagy példatár 
az elmélethez, hanem a tanítás állandó főtárgya“ — mondja a tan
tervi Utasítások. Tehát első feladat az olvasmánynak önmagában és 
önmagáért való tárgyalása, hogy szépségével erkölcsi és nemzeti 
szellemével felejthetetlen élményként hasson a tanulóra és lelki 
világát a szép és nemes eszmények iránt fogékonnyá tegye. Bár
mennyire is hangsúlyozza azonban az Utasítások, hogy „az olvas
mány nem puszta melléklet vagy példatár az elmélethez“, mégis 
tagadhatatlan, hogy már az olvasmány tárgyalásakor •— különösen 
a három felső osztályban — kiválóan tekintettel kell lenni az elméleti 
megállapítandók kiemelésére is. Még a VI. osztály anyaga többé- 
kevésbbé alkalmat nyújt egész művek részletes megtárgyalására 
az iskolában s éppen ezért már it t  előre kell nézni az irodalomtörté
neti szempontokra is. Éppen ezért a VI. osztályban az olvasmányok 
tárgyalásában olyan elveket vallók sikerre vezetőknek, melyek 
egyaránt hasznosak a poétika és az irodalomtörténet tanításának.

Péterffy László e folyóirat 1931 nov. számában egy nagyon 
gondolatkeltő és eszméltető cikket közöl Irodalmunk tanításá-ról. 
Fejtegetéseiben egy magyar irodalmi Vezérkönyv-ről szólva példa
képpen egy költemény-elemzést m utat be. (Berzsenyi D. : A közelítő

1 Utasítások a középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok, reál- 
skolák) tantervéhez. 1927.
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tél.) E költemény-tárgyalásához kapcsolva nézeteimet az a meg
állapításom, hogy a felső osztályokban (kezdve a hatodik osztály
tól) nincs idő a tartalmi összefoglalást megelőző részletes tárgyalásra. 
Azaz szükségtelen részletenként vezető kérdésekkel megállapítani 
az egyes részek tartalmát. Egy Vezérköngo-nék azonban természe
tesen mindig teljes tárgyalást kell nyújtania, ahogy Péterffy László 
gondolja. Kezdhetjük a tárgyalást a tartalom rövid összefoglaló 
elmondásával. A cselekvénynek a lényegesebb részei sarkalatos pont
jai a szükség szerint, ahol a további tárgyalás kívánja, úgyis ki
emeltetnek.

A tartalom rövid összefoglalása után következik a gondolat- 
menet megállapítása2. Már a tartalom elmondásánál arra kell figye
lemmel lennünk, hogy a főgondolat egysége tudatossá legyen a tanulók 
előtt. A gondolatmenet külön megállapítása azonban minden 
fokon szükségesnek látszik. Az Utasítások a két felső osztályban 
még írásbeli dolgozatul is ajánlja ,,egy-egy kiváló elméleti író gon
dolatmenetének kivonatolását.“ (61. 1.) Ha minden egyes alkalommal 
rákényszerítjük a tanulót a gondolatmenet megállapítására, akkor 
ez a logikai művelet valósággal beleidegződik és később akár ő alkot 
valamilyen írásművet, akár könyvet olvas vagy beszédet hall : 
rögtön, külön munka nélkül, a dolog lényegére tud tekinteni. 
Ha megfigyeljük a könyvek tartalomjegyzékét vagy egy-egy szónok
lat meghallgatása után hazamenet elmélkedünk a hallottak felől, 
nagyon sokszor úgy találjuk, hogy az író összetartozó dolgokat 
szétválasztott, ellentétes fogalmakat együvé kapcsolt, a szónok pe
dig szóvirágok özönébe fullasztotta bele beszédének ki nem épített 
vázát. A gondolatmenet megállapítása tehát szükséges, mert fel
tárja a tanuló előtt a dolgok lényegét és megfelelő iudiciummal 
látja el.

Amikor a mű tartalmából megállapítjuk a gondolatmenetét, 
tulajdonképpen logikai redukciót végzünk : azaz a költő vagy író 
munkájának az ellentétét. A költői alkotás geneziséhez, hogy az 
feltáruljon előttünk, legelsősorban csak ilyen retrograd úton ju t
hatunk.

Ha a gondolatmenetet tovább redukáljuk, az alapeszméhez 
jutunk. Ez a műnek a gerince. Szószerint, összetömörítve, egy mon
datba foglalva esetleg nincs is kifejezve a műben, de ezt leheli min
den sora s ennek a kifejezésére szolgál főcselekvény és epizód egy
aránt.

Azonkívül minden mű alapeszméje, alkotója világnézetének 
praegnáns kifejezője. Az alapeszmét csak történeti síkba kell vetí
tenünk és mindjárt fel tudjuk magunknak építeni a költő világnéze
tét. Ezt ,,az eszme vagy eszmék együttes hatása alkotja s összesí
te tt ítélet a létről és alakulásról, Istenről és a világról a felmerülő 
kérdésekről, megismerésről, erkölcsiségről, bűnről, sorsról stb.“3

2 L. Péterffy i. cikk 392. 1. 4. szintézis.
3 E. Ermatinger: Das dichterische Kunstwerk. Leipzig—Berlin 1923.2 65.1.
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Minthogy a világnézet ilyen széleshorizontú felfogás az egyetemesről, 
ebből következik, hogy az egyéniség, jobban mondva ,,a személyi
ség legmélyén gyökerezik.“ 4

Az alapeszme és a költő világnézete szorosan összetartoznak. 
Pl. a Zrinyiász alapeszméje, hogy t. i. : „a vétkekbe merült nemzetet 
csak erényei válthatják meg“ , a költő Zrínyi Miklós világnézete 
vallásos és hazafias rétegének találkozási pontjából pattant ki. 
Azonban egy egyén világnézete kettős forrásból táplálkozik : a saját 
maga hajlamaiból és a kor eszmevilágából. És az egyén világnéze
té t hatalmasabb erővel determinálja a kor, mint az egyéni hajlamok. 
Hogy a fentebbi példát folytassam : a Zrinyiász világnézete nemcsak 
a költő Zrínyi Miklósé, hanem az ellenreformáció és a barokk koré 
is. Az ellenreformációban és a barokk-ban is (legalább is ennek ú. n. 
„mérsékelt“ rétegében) bizonyos „új skolasztika“ vagy transcen- 
dentalizmus nyilvánul meg. A földi élet célja e szerint a mennyei 
haza s mivel az emberek nem az igaz hit alapján imádják az Istent, 
ezért rontatja meg az Isten földi életüket pogány ellenséggel.

így egy mű alapeszméjéből kisugárzó világnézet az alkotó 
egyéniséget és rajta keresztül a korszellem megértésének és min- 
dentátjáró hatalmának megismerését segíti elő. Ennek ugyan tör
téneti íze van, de „a középiskola tantervét alapgondolataiban és 
egész fölépítésében tudatosan történeti szellem hatja á t.“5

A világnézet vagy „személyi kozmosz“6 élményekből tevődik 
össze. A költői alkotásokban az alapeszméből további redukció 
útján megtalálhatjuk az élményeket is. Erre azonban nincsen 
különösebb szükség. Ahol az egyéni élmény és a költői alkotás között 
nyilvánvaló az összefüggés, ott minden különösebb nehézség nélkül 
rámutathatunk erre. (Pl. Perczel Etelka-élmény és Hajna-epizód 
a Zalánfutásában.)

Ezek után ráirányozhatjuk tekintetünket egy külsőlegesnek 
látszó, de a lényeggel szorosan összefüggő kérdésre a forma-kérdé
sére. A tartalom (beleértve cselekvényt, gondolatmenetet, alap
eszmét kifejezésre jutó világnézetet és élményt) a formával együtt 
adja valamely költői alkotás műfaji lényegét. Nem mindegy az, 
hogy valamilyen tartalom milyen formában nyer külső kifejezést. 
Minden tartalomnak csak egyetlen egy forma lehet a legmegfelelőbb 
kifejezési módja. Különösen arra kell felhívni a tanulók figyelmét, 
hogy a tartalom és forma mindig egységesen és egyszerre keletkezik.7

Az olvasmány-tárgyalás ezeknek a pontoknak a megbeszélésé
vel befejezést nyerhet. Természetesen ezek a pontok egy-egy leg
nagyobb műfaji egységre eposzra, regényre vagy drámára vonat
koznak így a maguk összességében. Szükségtelen, sőt egyenesen

4 H. Schwartz: Pädagogisches Lexikon. Bielefeld u. Leipzig 1928.
IV. 1051 col.

6 Utasítások 13. 1.
6 Ermatinger i. ni. 9. 1.
7 Päd. Lex. IV. 352. col.
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káros egy kisebb költői alkotást úgy ízekre szedni, hogy ezzel el
tikkadjon költői szépsége és művészi értéke.8

Most lássuk, hogy az olvasmányok ilyen fokú tárgyalásából 
milyen okulás vonható le, poétikai, illetőleg irodalomtörténeti 
szempontból.

Az elméleti poétikai tanítás főként a műfaji lényeg tulajdonsá
gainak megállapítására törekszik. Ezt pedig a tartalom (minden 
velejárójával együtt) és a forma teljesen meghatározza. Ha az olvas
mány-tárgyalás alkalmával reduktív úton jutottunk el a tartalom
tól az élményig, most az elméleti okulást kezdhetjük az élményen. 
Más élményből alakul egy lírai vagy egy epikai költemény vagy 
egy dráma. És a világnézet másképpen ju t kifejeződésre minden 
műfaji csoportban. Ismét más a cselekvény menete is mindegyik 
műfajnak. Az elméleti okulások levonásában különbözőképpen 
kell eljárni minden alkalommal, minden műfaj keretében.

Hogy az irodalomtörténet-tanítás mit nyerhet az olvasmá
nyok ilyen módon való tárgyalásából, az eléggé kiviláglik azokból, 
amiket a világnézetről szóló pontban mondottunk. Hiszen az iro
dalomtörténet a költői és írói egyéniségek korszerű háttérbe való 
helyezésével foglalkozik műveik alapján.

Az olvasmány-tárgyalás után — amint e cikk elején mondot
tam — a műfaj-elméletnek a fejlődés szempontjából való tárgyalá
sáról óhajtanék röviden szólani. Csak az epikai költészet tárgyalá
sát illetően kísérlem meg ennek a gondolatnak alkalmazását. Itt 
is csak a tiszta elbeszélő műfajoknál, mert a leíró költemények 

-  ámbár ezeket ide szokták sorozni — nem tiszta elbeszélő műfajú 
költemények.

Amint minden olvasmányt tárgyi (tartalmi) szempontból 
a bemutatás előtt kapcsolatba kell hozni a megelőző olvasmánnyal, 
ugyanúgy kell tenni a műfaj-elméleti tárgyalásnál is. És itt kínálva- 
kínálkozik kapcsolatul a műfajfejlődés ténye. A fejlődés gondolatá
nak alkalmazása a pedagógiában nem új keletű találmány, már 
Ziller felismerte és hangsúlyozta.9 Ezen a téren is, mint minden 
más tárgyban, különösen előnyös arra nézve, hogy az osztályfoglal
koztatást és a tanulók öntevékenységét előmozdítsa. Ugyanis az 
egyszerű kezdetből kiindulva építjük fel szervesen a rendszert s a fel
építés munkájába mindig bevonjuk a tanulókat. így könnyedén 
fogják elsajátítani, helyesebben mondva levonni az olvasmányokból 
az elméleti tanulságokat.

Az epika tárgyalása alkalmával kiindulunk tehát a meséből, 
mint a legegyszerűbb költői megjelenési formából. Kiindulhatnánk 
a  dalból is és akkor a lírai költészet tárgyalása lenne az első feladat. 
Fejlődéstörténetileg ez a kiindulás sem lenne helytelen, mert dal 
és mese minden valószínűség szerint egyszerre, egyidőben kelet-

8 L. Utasítások 28 1.
0 Päd. Lex. 1147. col.
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kezett.10 Mégis azért alkalmasabb az epikai költészetet tárgyalni 
először, mert a fejlődés menete az epikában sokkal könnyebben 
megállapítható és sokkal világosabb, mint a lírában.

Mikor a mesét a legegyszerűbb költői megjelenési formának 
mondjuk (a dal is éppen ilyen egyszerű), nem valamilyen összetett 
szerkezetű mesére gondolunk, mint amilyenek a Pancsatantrában 
fordulnak elő, hanem egy mesemotívumból álló mesére. (Ilyen pl. 
A gömböc, szalmaszál és a tüzes üszők meséje.) A mese műfaji saját
ságai közül a tárgyalás alkalmával azokat emeljük ki különösen, 
amelyekre a továbbiakban, a fejlődés menetén szükségünk lesz. 
Ezek a következők : 1. A mese csodaélményből fakad. 2. Világnézete 
naiv. 3. Cselekvénye sem földrajzi helyhez sem történeti személy
hez vagy történeti időhöz nincs kötve. A fejlődés következő fokát 
a monda m utatja. A csodaélmény marad a monda szülője is naív 
világnézettel párosulva, de a csodaélmény épp a naiv világnézet 
következtében földrajzi helyhez, történeti időhöz és történeti 
személyhez fűződik. (E három tényező nincs mindig meg minden 
mondában, közülük egy vagy kettő is hiányozhatik.)

A mondáknak négy csoportját szoktuk megkülönböztetni : 
a hősi dalt, hitregét, a tulajdonképpeni népmondát és a legendát. 
Ezek közül a fejlődés szempontjából legfontosabb a hősi dal (v. hős
monda), mert egyrészt ez alkotja az átmenetet az egyik legfonto
sabb epikai műfajhoz, az eposzhoz, másrészt belőle alakul a költői 
elbeszélés, ballada és románc is.

A hősi dal csoda- és valóság-élményből ered, éppen ezért világ
nézete is a naiv és az első kritikai lépéseket tevő szemlélet vegyüléke. 
Olyan monda, mely történeti személyre vonatkozik valamely nép 
őstörténeti életéből. És nemcsak a személy történeti, hanem a hely 
is, ahol az esemény lefolyik. Csak az idő nincsen közelebbről meg
határozva, de történeti idő, mert az őstörténet korában játszódik 
a cselekvény.

Az eposz tulajdonképpen egy hősre vagy egy népre vonatkoz
ta to tt, már többé-kevésbbé egységessé alakított hősi dal-sorozat. 
Az eposszá-alakulás legtöbbször mégis látszik az eposz szerkezetén. 
Hogy a regény mennyire az eposzból fejlődött és hogy ugyanaz 
a hivatása ma, mint régen volt az eposznak, azt nem akarom untig 
mások után ismételni. Hogy teljessé tegyem az epikai műfajok 
osztályát, megemlékszem — amint fentebb mondottam •— a köl
tői elbeszélésről, a balladáról és a románcról.

A ballada és a románc tulajdonképpen szintén hősi dal, csak 
hang és előadásmód tekintetében különbözik tőle és egymástól is. 
(Müköltészeti alakjuk nélkülözi a csodát.) — A költői elbeszélés egye
nes fejlődése a hősi dalnak, mint a regény az eposznak.

A műfajfejlődés ezen futólagosán érintett fázisait csupán 
azért gondoltam elmondandónak, hogy megkíséreljem didaktikailag

10 Dr Braun Soma: A népmese. 1. 1. (Wundt után).
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feltüntetni a fejlődés eszméjét, mely épp igy alkalmazható a lírá
ban és a drámában is.

Ezzel eljutottam kitűzött célomhoz. Vájjon milyen viszony
ban van az ilyen poétika-tanítás a túlterheléssel és az öntevé
kenységgel, mai nevelő-oktatásunknak ama gátló és eme hatha
tósan elősegítő problémáival? Úgy gondolom és csekély tapasztala
tom ezt meg is erősíti, hogy a túlterhelés ezzel is csökken. Mert iro
dalmunk kiváló reprezentáns alkotásait már a VI. osztályban meg
ismerik a tanulók irodalomtörténeti síkba is beállítva. így egy részt 
legalább elvonunk a két felső osztály hatalmasra duzzadt magyar 
irodalomtörténeti anyagából. A hatodik osztály poétikai-elméleti 
anyagát pedig a fejlődés gondolatának bekapcsolásával könnyen 
megrögzíthetővé tesszük. S azonkívül minden munka, olvasmány
tárgyalás és elméleti rész osztályfoglalkoztatás, azaz tanulói ön- 
tevékenység útján történik.

Debrecen. Kónya József.

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .
Vépiskolai neveléstan. A tanítóképzőintézeti tanításterv alapján írta : 

Imre Sándor. Budapest, 1932. A „Studium“ könyvesbolt főbizománya.
A nagynevű pedagógusnak ez a legújabb műve tankönyv a tanítóképző

intézetek IV. o. számára. A könyv szerzőnek 1928-ban megjelent nagyobb 
Neveléstana alapján készül. Ez a körülmény felment azon kötelezettség alól, 
hogy tartalmát ismertessem. Azt is fölöslegesnek látszik hangsúlyoznom, 
hogy a könyv határozott nyeresége úgy a magyar neveléstani tankönyv- 
irodalomnak, mint a magyar tanítóképzés ügyének. Az illusztris szerző 
nem szorul rá az én dicséretemre. Előbbi állításom igazolására mégis 
meg kell említeni nehány olyan dolgot, ami ezt a könyvet szerény vélemé
nyem szerint fölibe emeli a hat kiadást ért és ma is közkedvelt Weszely- 
féle tankönyvnek. A Frank Drózdy-féle könyvet ez összehasonlításnál 
figyelmen kívül hagyom, mert fiatal volta és amiatt, hogy nem használtam 
tankönyv gyanánt, nem ismerem eléggé. — Már a címben megvan a nagy kü
lönbség a két könyv között. Az Imre S. könyve nem Nevelés és Tanítástan, 
hanem csak Neveléstan. Indokolás gyanánt idézem a szerző szavait : „Komoly 
elvi oka van annak, hogy nem beszélek a szokott módon neveléstanról és 
tanítástanról, hanem egyszerűen neveléstanról. Ezt a nevelés-tanításoktatás 
fogalmáról, e fogalmak viszonyáról itt is, nagyobb könyvemben is kifejtett 
felfogásom követeli. Az egész nevelésnek ez a határozott egysége álljon a leendő 
tanítók elé ; csak így fejlődhetik bennük szerves nevelői gondolkozás és így 
teljesedhetik az Utasításnak az a kívánsága, hogy az oktatás ne tűnjék fel 
mindennél fontosabbnak.“ Adja Isten, hogy a szerző által óhajtott eredmény 
minél előbb bekövetkezzék.

Azt is csak helyeselni lehet, hogy a tárgyalás nem a neveléstudományt 
illető kérdések fejtegetésével kezdődik, hanem ezzel végződik.

Talán e helyett iktatott be a szerző egy kis Bevezetést a tanítói hiva
tásról, melyről ő maga állapítja meg helyesen, hogy ez a rész az Előszóval 
együtt jó beleindítás a gyakorlóiskolai munkába is.

Nagy előnye a könyvnek, hogy a nevelés fogalmával és céljával nagy 
alapossággal és kellő részletességgel foglalkozik. A Weszely-féle tankönyv 
ezt a két alapvető kérdést meglehetősen szűkszavúan tárgyalja még a leg
újabb kiadásban is. Bizony nem kis munkába került a hiányok pótlása — jegy
zet útján —, amitől végre megszabadított bennünket az Imre S. könyve.



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

Ide tartozik az is, hogy míg a Weszely-féle könyv egészben véve individuális 
pedagógia (nem is igen lehet más, hiszen Herbert követője), addig Imre S. 
már e két kiemelkedően fontos kérdés tárgyalásánál is hangsúlyozza a szociá
lis (közösségi) szempontokat (ugyanígy jár el később is), anélkül azonban, 
hogy az egyént negligálná vagy az ő érdekét elhanyagolná. Csak örülhetünk 
annak, hogy végre kaptunk egy olyan tankönyvet, amely e kétféle irányt 
nem szembeállítja egymással, hanem kibékíti őket, megadván mindeniknek 
az őt jogosan megillető részt. Hogy a szociális nevelés szerzőnél a nemzet- 
nevelésben nyer határozott jelentést és értelmet, az magától értetődik, hiszen 
szerzőnk a nemzetnevelésnek közismert apostola Magyarországon.

Határozottan sikerült, szép rész az is, amely a nevelés lehetőségével, 
korlátáival és sikerének feltételeivel foglalkozik. Erre a bővebb tárgyalásra 
is szükség volt. A nevelés sikerének feltételeiről szóló rész pedig egészen új.

A legnagyobb szükséget azonban a VII. fejezet pótolja, amely a nép
iskolai növendékről (gyermek, gyermektípus, gyermekegyéniség) szól. Ilyen 
fontos dolgokat egy nehány mondattal elintézni többé nem lehet. Ezt a hiányt 
éreztük talán eddig a legjobban s jó részben erre a célra (a gyermek megisme
rése) vették fel a tantervkészítők az V. o. pedagógiai gyakorlatait. Ez órá
kon azonban a gyermektípusok megismerése se lehet elég alapos és rend
szeres ; a gyermekegyéniségek megismerése meg nem lehet még cél se. Mind
két tekintetben nagy segítség lesz a jövőben az Imre S. könyve, bár nem tár
gyalja se a Spranger-féle, se másféle típusokat, amit a magam részéről sajná
lok ugyan, de megértem a szerzőt, hiszen ez a hiány vallott és kifejtett felfogá
sából logikusan következik.

A nevelés ágainál a testnevelésről részletesebben esik szó, mint ahogyan 
ezt megszoktuk. Igaza van szerzőnek, ezt nem kell megokolnia ; ma sok 
tekintetben a testnevelés korát éljük.

Nagyon szép és kiválóan értékes az erkölcsi nevelésről szóló rész is. 
Feltétlenül helyes, hogy ez került a neveléstani fejtegetések végére. Az is 
igaz, hogy a neveléstan nem lehet egyúttal erkölcstan is, mégis nehány fon
tosabb erény megérdemelt volna külön fejezetet úgy, amint az Utasítás 
kívánja és ahogyan ezt Frank A. és Weszely ö . meg is csinálta. Tapasztalat
ból mondhatom, hogy az erkölcstani kérdések nagyon érdeklik a növendéke
ket és szinte megkívánják, hogy egy pár dolgot részletesen is megbeszéljen 
velük a tanár. A kitérés tehát nem elég nekik. Az pedig bizonyos, hogy e meg
beszéléseknek reájuk gyakorolt hatása csak fokozódik azáltal, ha a könyvük
ben is megtalálják mindazt, amire a tanár felhívta a figyelmüket.

A X. és XI. fejezetre is szükség van. Az előbbi a tanítói szolgálat meg
kezdéséről, utóbbi a tanító iskolán kívüli teendőiről, magánéletéről és ön
műveléséről szól. Ha az anyag bősége miatt ez a rész a IV. osztályban nem 
lenne elvégezhető, maradhat az V. o. pedagógiai gyakorlata számára. Tudo
másom szerint a debreceni református tanítóképzőben ilyen tárgyú meg
beszélések évek óta ez órákon folynak. Ez a tény is bizonyíték e témák fel
vételének szükségessége mellett.

Anélkül, hogy az elmondottakkal csak megközelítőleg is kimerítettem 
volna a könyvben levő felbecsülhetetlen értékeket, ez alkalommal még csak 
egyetlen kritikai észrevételre szorítkozom, abban a reményben, hogy a mun
kával való ismételt foglalkozásra később is lesz módom e lap hasábjain.

Ez egyetlen észrevételem az, hogy nem találtam a könyvben olyan 
mértékben református felekezeti szellemet, ahogyan vártam s aminek előre 
örültem, mikor a könyv megjelenésének hírét vettem. Ezt azért említem meg, 
mert tudomásom szerint a könyv a református képzők számára készült. Igaz, 
hogy ezt a cím nem árulja el, de keletkezésének körülményei, valamint az 
a tény, hogy miniszterileg engedélyezve nincs, tehát ez idő szerint csak fele
kezeti képzők használhatják, erre engednek következtetni. Még nagyobb 
nyereség lenne a könyvecske számunkra akkor, ha nemcsak volna benne refor
mátus szellem, de telítve volna ezzel. Nem tartom valószínűnek, hogy e hiány 
a. véletlen műve lenne, sőt bizonyosra veszem, hogy szerző a legnagyobb 
tudatossággal járt el úgy, ahogyan eljárt, mert e tekintetben is megvan a maga
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elvi álláspontja. Kijelentem, hogy ezt az elvi álláspontot a legnagyobb mér
tékben tisztelem akkor is, ha nem érthetek vele egyet. Nem szándékom az se, 
hogy szerzőt meggyőzzem a magam igazáról. Mégis úgy érzem, hogy röviden 
el kell mondanom, miként gondolkozom én e kérdésben. — Arra az érvre, 
amelyről az erkölcsi nevelésről írottakban már megemlékeztem, hogy t. i. 
a neveléstan nem lehet egyúttal erkölcstan is (tehát nyilván még kevésbbé 
lehet felekezeti erkölcstan !), avagy arra a másikra, hogy hitbeli meggyőző
dést és kálvinista világnézetet nem a neveléstani órák vannak hivatva meg
adni, csak azt felelhetem, hogy igaz, úgy van ; de viszont igaz az is, hogy fele
kezeti iskolában lehetőleg minden tárgynak szolgálni kell vallásos célt is, és 
meg vagyok győződve arról, hogy ez nemcsak az én felfogásom, hanem az 
egész református tanárságé is. Szolgálnia kell tehát ezt a célt a neveléstannak 
is, annál is inkább, mert erre igen alkalmas. Ha még megemlítem azt, hogy 
a református tanítóképzők vallástani tanterve olyan szerencsétlenül van össze
állítva, hogy azt lehet mondani hiányzik belőle a rendszeres hit és erkölcs
tan, akkor világos, hogy az említett követelmény — éppen a neveléstannal 
szemben fokozottabb mértékben áll fönn. Vagyis, ha már nemcsak az állami 
tantervből maradt ki az erkölcstan, de kimaradt a felekezeti tantervből (a 
református vallástudományok sorából) is, igazán életbevágó szükséget jelent 
egyfelől egyes erkölcsi felvétele és református szempontból való megvilágí
tása is, meg az egész könyv kifejezetten református szelleművé tétele is. 
Tudom, hogy a tanterv hiányát ezzel nem pótolhatjuk, de nagy mértékben 
segíthetjük a vallástanárt e pótlásra irányuló nehéz munkájában.

Ez az észrevételünk azonban nem gátol annak kimondásában, hogy 
pedagógiai irodalmunknak gazdag nyeresége ez az új könyv ; úgy érezzük, 
hogy szerző a magyar tanügynek nagy szolgálatot tett megírásával és ki
adásával.

Debrecen. F .  K i s s  I s t v á n .

A Int misztériuma. írta : tordai V a s a d y  B é l a ,  a szentséges hittudomá
nyok doktora és professzora. Sárospatak, 1931. 271 lap. Szerző sajátja.

Barth Károly neve bizonyára ösmeretes tanári körökben is. A „krízis“ 
teológusa megadta a vészjelt, mely mind nagyobb gyűrűkben hullámzik 
át a teológus világon : minden válság onnan ered, hogy a keresztyén teoló
gia és igehirdetés elvesztette hatását a világra. És miért vesztette el? Azért, 
mert még a teológiában is n a g y o n  n a g y  le t t  a z  e m b e r  ö n m a g a  e lő tt  é s  n a g y o n  
k i c s i  a z  I s t e n .  Ti teológusok nem veszitek egészen komolyan Istent, Akinek 
a kezében vagytok ti is, meg az egész emberiség is. Azt hiszitek, hogy tudo
mányotokkal, metafizikai spekulációtokkal elintézhetitek Őt. Azt gondoljá
tok : Isten tehet akármit, a tudomány mindig f e lü l r ő l  nézheti azt. Metafizikai 
bálványt csináltatok Istenből, eszmévé, igazsággá, értékké általánosítottá
tok Őt, és nem láttátok Benne azt a szentséges Személyt, Aki s z ó l  hozzátok 
s Akinek f e le ln é l e k  ke ll . Isten Igéje, a „Deus dixit“ feledésbe ment. A kijelen
tést a modern teológia elhumanizálta és elpszichológizálta. Azt hittétek : 
megérthetitek az Igét is, a hitet is az emberi lélekből. Pedig az Ige t r a n s z c e n d á l j a  
az emberi lelket és a történelmet, a hitet pedig nem magyarázhatjátok meg 
egészen soha, mert a hit titok, a hit misztérium ! Ne bízzatok olyan nagyon 
tudományotokban és ne bízzatok a humánumban, mert a tudomány ,,a bűn 
által elhomályosított emberi szem tört fénysugara“ s a humánum az ősbűn 
miatt teljesen meg van romolva. És kimondta híressé vált paradoxonát : 
„nur durch das, was der Mensch n i c h t  i s t ,  kann er teilnehmen an dem, w a s  
G o tt  i s t . “

E „paradoxon-teológiának“, mely annyi ellenmondást váltott ki s 
amely mégis egy új reformációnak tekinthető, hatása alatt készült a kezünk 
alatt levő könyv is, melyet a legtalálóbban így jellemezhetnénk: a legmoder
nebb valláspszichológiába beágyazott orthodox, teljesen írásszerű és refor
mátort szellemű dogmatikai monográfia. Vasady Bélában, aki először (Dunán
túli Pr. Lap 1927) ellene nyilatkozott Barthnak, pár év alatt a barthi teoló
gia igazsága legyőzte a valláspszichológust, anélkül, hogy megsemmisítette
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volna. Ellenkezőleg : valláspszichológiai tudománya egyre hatalmasabb
arányokban bontakozik ki, de — azt teljesen az Igének és a z  Ige teológiájá
nak s z o lg á la tú b a  t u d j a  á l l í t a n i .  Ha valaki, úgy ez a nagyszabású fiatal tudós 
igazán magáévá teheti Augustinus szavait:

D e u m  et a n i m a m  s c i r e  c u p i o .
N i h i l - n e  p l u s ?  N i h i l  o m n i n o  i 1

Istent és az emberi lelket búvárolja mély tudománnyal, de nem a lélekftó'Z 
igyekszik megérteni Istent, mint a pszichologizmus, hanem az Ő Igéjéből.

Jelen könyve (nagyobb munkái közt már a negyedik) az ú. n. k i j e l e n té s i 
h i t n e k  (vagyis az Ige által kiváltott és a Szentlélek által munkált hitnek, az 
egyetlen i g a z i  hitnek) mesteri analízise. Ezért tartalmának legfontosabb és 
középponti része : az isteni Ige és emberi hit k o r r e l á c i ó j á n a k  (a reformátori 
teológia már Harnack által is felismert2 lényegének) megmagyarázása. Meg
próbáljuk tömörítve ismertetni erre vonatkozó felfogását. Élesen különböztet 
a „fides naturális“ és a ,,tides revelata“ között (pl. 213 1.). Legfeljebb a „ter
mészeti hitet“ lehetséges magából az emberi lélekből megmagyarázni (szerin
tünk még ezt sem teljesen, mert ezt is megelőzi az „általános kijelentés“- 
nek Pál által is tanított isteni apriori-ja). Az üdvözítő hitet egyedül a transz
cendens Ige vagy különös kijelentés apriori-jából érthetjük meg. Ezért szerző 
a hitet úgy határozza meg, hogy az a hívő ember e x i s z t e n c i á l i s  r e z o n á lá s a  az 
Igében hozzáérkező isteni megszólításra. (Kálvin : Dominus per evangélium 
nos vocat; nos vocanti per fidem respondemus.) Isten Igéje történetfölötti 
és örök, de a történetben jelenik meg, történetté le s z .  Mégpedig 3-as alak
ban : 1. mint t e s t t é  le l t  I g e  („őstörténet“, Jézus Krisztus) ; 2. mint í ro t t  I g e  
(„jövendőléstörténet“, a próféták, evangélisták és apostolok előzetes és utó
lagos b i z o n y s á g t é t e l e i  a testté lett Igéről, a Szentírásban egybefoglalva és meg
örökítve) ; 3. mint h i r d e t e t t  Ig e  (az írott Ige alapján kigyulladó újabb bizony
ságtételek, a jövendőléstörténet prolongációja). Az Ige mindhárom alakjá
ban Isten nemcsak k i j e l e n t i  m a g á t  (a hívő számára !), hanem u g y a n a k k o r  el  
i s  r e j t i  m a g á t  (a hitetlen számára !). A történeti Jézus, a biblia és az igehirde
tés, az önbizonyságtétel és a bizonyságtétel k i j e l e n t é s s é  csak annak számára 
lesz, aki hitében exisztenciálisan rezonál arra. Isten kijelentése nem köz
vetlen, hanem csak „közvetett közlés“. A  h i t e t l e n  s z á m á r a  n i n c s  Ige . Viszont 
a hit, mint exisztenciális rezonálás, nem halott ismeret, nem pusztán igaznak- 
tartás vagy bizalom, nem kizárólag az értelmi, vagy érzelmi, vagy akarati 
síkban lejátszódó jelenség, hanem a hívő egész valóját, exisztenciáját átívelő 
és behálózó mozgalom (actus totius hominis). Nem állapotszerűség, hanem 
életeleven tö r té n é s ,  szabad és spontán d ö n té s  a minket Igéje által s z e m é l y ü n k 
b e n  megszólító Isten mellett. De ez a „megszólítás“ csak akkor érkezik el 
a mi személyünkhöz és csak akkor fogunk arra exiszt. rezonálni, ha a Szent
lélek az Ige mellett a mi lelkűnkben b i z o n y s á g o t  te s z .  Tehát a hitnek úgy ob
jektív, mint szubjektív leh etősége  Istentől van. A hit ,,donum Dei“. „Non alii 
comprehendere Dei mysteria nisiquibus datum est.“ Isten csodálatosan úgy in
intézkedett, hogy a Szentlélek által történő megszólítás, ez a s z u b j e k t í v  é l m é n y  
a Szentírásban levő o b j e k t í v  ( í r o t t  v a g y  h i r d e t e t t )  I g é h e z  van titokzatosan 
hozzákötve. Ezt szerző így fejezi ki : az ember hitében a történeti Ige és a tör
ténettől független Szentlélek p a r a d o x s z e r ű  e g y s é g e  jelentkezik. Minden egyes 
hitaktusban a történeti-horizontális és az időfölötti-vertikális vonalak egy- 
mást-metszésével találkozunk. Vagyis tehát: minden hitaktus meglepetés
szerűen jövő, emberileg kiszámíthatatlan és létrehozhatatlan, a pillanat kate
góriájában megvalósuló isteni történés, c s o d a ,  m i s z t é r i u m  !

A többi tartalmat kénytelenek vagyunk csupán a fejezetek címeivel 
jelezni. I. A mindenkori ember mindenkori válsága. II. Emberi kísérletek 
a válság feloldására. III. A válság feloldásának egyetlen (isteni) lehetősége : 
a váltság. IV. A hit, mint a váltság eszközlője. V. A hit, mint exisztenciális

1 L. Dr. V a s a d y  B éla: A valláspszichológia fejlődésének története, 
Th. Szemle 1927. 1—4. 66. lap.

2 Adolf H a r n a c k :  Das Wesen des Christentums, Leipzig 1907. 168 lap.
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rezonálás. VI. A hívő ember exisztenciális rezonálásának kiváltója. VII. A hit 
folytatólagos elemzése. VIII. A hit negatív és pozitív oldala. IX. A hit, mint 
életközösség. X. A hit eszkhatológiai jellege. XI. A teológiai gondolkozást 
éltető hit. XII. A Krisztus követésében kiteljesülő hit. XIII. A hit misztériuma.

Üjszerű kategóriái, kifejezései közül egyik termékenyebb a másiknál. 
Csak hármat említünk meg, melyeket szerző Kierkegaard-tól vett át. „Kvali
tatív ugrás“ azt jelenti, hogy két, ellentétes állapot közt folyamatosság, át- 
fejlődés nincs. Az „egyidejűség“ kategóriája a történeti Jézust a múlt, az 
„illic et tune“ mauzóleumából idevarázsolja a „hic et nunc“ exisztenciális 
keretei közé, az örök jelenbe, mint megdicsőült Krisztust, mint élő és velünk 
levő Valóságot. „Krisztus inkognitója“ megfelel a fentebb már érintett „Deus 
absconditus“-nak, az e lr e j t e t t  Istennek. Nem úgy van-é, hogy a Krisztusban 
adott kijelentés e l r e j t ő z i k  a hitetlen, a méltatlan elől, mint egy érzékeny, 
szent titdk? Nem azt mondja-e minden hitetlen : Jézus c s a k  olyan ember 
mint más, a bibliai történet c s a k  egy része az emberi történelemnek, a csoda 
természetes, megfejthető esemény vagy esetleg eszmevetület, de minden
esetre c s a k  emberi dolog? Ez a kategória magyarázza meg nekünk, hogy 
miért nem ad Isten k ö z v e t l e n ü l  „jelt“ a hitetlen világ számára és hogy Jézus 
Krisztus miért megy keresztül „inkognitóban“ a profán történelmen •—■ egé
szen addig az utolsó napig, amelyen majd le fogja vetni inkognitóját (Máté 
ev. 24, 30)?

Kétségtelen, hogy ez a könyv nem-teológusoknak nem könnyű olvas
mány. Azonban rendkívül erős és mély filozófiája a tanárembert is érdekelni 
fogja. És ami fontosabb : a h í v ő  lélek, még a laikus is, valami rendíthetetlen 
és napsugaras bizonyosságot fog ebben a könyvben találni, mert e könyv őt 
a „homo naturális“ és a „humánum“ megbízhatatlan talajáról azokba az 
■örök, változhatatlan transzcendens magasságokba ragadja fel, amelyekbe 
ugyan semmiféle metafizika be nem hatolhat, amelyekre támaszkodni ebben  
a  v i l á g b a n  „vakmerőség“ és „sötétbeugrás“, de amelyekben mégis ott van 
az ő üdvössége e l r e j t v e , sem a világtól, sem az emberektől, sem a saját bűnétől 
nem veszélyeztethető módon, egy világfölötti Kősziklában : Jézus Krisztus 
érettünk meghasadt szívében.

Debrecen. S z e l e  M i k l ó s .
Dr. Gréli (Aula : Zipser Volkskunde. Mit einer Landkarte, zahlreichen 

Textbildern und Kunstbeilagen. Késmárk und Reichenberg 1932. (Vorlag 
der Anstalt für Sudeten Deutsche Heimatforschung. 342 lap. Ára nincs meg
jelölve.

Ügy a könyv előkelő, ízléses nyomdai kiállítását, nemkülönben a kitűnően 
összeválogatott, pompás mélynyomású, a népviseletet is jellemző képeket és 
főleg a belső tartalom gazdagságát tekintve G réb  tanártársunk művében első
rangú néprajzi monográfiával van dolgunk. Szinte megszólal benne az ő ki
tűnő kalauzolása mellett a nagy múltú Szepesség régi és mai kultúrrétege. 
A szokások, játékok, dalok, vidámságok és szomorúságok, bájolások és varázs
lások ősi hagyományai, a népművészet egy-egy tárgycsoportja, s a népvisele
tek színes magyarossága szinte megelevenednek és tartalmat és értelmet 
nyernek a szép könyv olvasásánál. S a szerzőnek arra is van gondja, hogy 
a művelődés-, irodalomtörténet, nyelvtudomány, összehasonlító néprajz, 
művészettörténet és más szaktudomány tanulságaival érdekes fejezetei mögé 
történeti hátteret rajzoljon. A szepesi nép l e lk i  é r t é k é i  ismerjük meg belőlük.

Előszavában könyvének keletkezését ismerteti. Művét szerényen az 
érettebb ifjúságnak szóló „néprajzi segédkönyvnek“ mondja. Hálásan emlé
kezik meg azokról az előmunkálatokról is, amelyek egy B r u c k n e r  Gy., L o is c h ,  
B e n e ,  H a j i g ,  G r u s z ,  L u x ,  M o h r ,  L i n d n e r  s a két W e b e r  nevéhez fűződnek. 
De nagy kincsesbánya a késmárki , , K a r p a t e n - P o s l “  is. A könyv kiadását 
a reichenbergi szudeta-német kutató-intézet s a müncheni német akadémia 
tette lehetővé.

Bevezetésében a s z e p e s i  n é m e ts é g e t  ismerteti. A Poprád-, Göllnic- és 
Hernád-völgyi német evang. lakósságról van itt szó. mely azonban már év
tizedek óta az eltótosodás és elpápistásodás folyamatába jutott. Pedig már
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100 évvel azelőtt mondotta róla M e t l z e r ,  a szepesi történetíró, hogy több tudós 
embert adott „Dem ungarischen Vaterland“, mint a többi hazai vármegyék 
összesen és együttvéve. Régebbi és mai kiválóságait a közélet minden ágai
ban mindnyájan ismerjük. Megörökítette azokat W e b e r  S .  „Ehrenhalle“ c. 
díszművében. A szepesi németséghez sorozza még szerzőnk a gömöri dobsinaia- 
kat és az abauj-tornai stósziakat és kuruc meczenzéfieket.

A következő fejezetben a s z e p e s i  n é p  j e l l e m é t  ismerteti. Alaposság, meg
bízhatóság és erkölcsi tisztaság vele született erényei. Mély vallásosságát 
és egy házias érzületét már 80 évvel azelőtt így jellemzi H  o b e r e m  : „A községek 
büszkesége az iskola, a templom, a pap és a tanító.“ Ma az „ E v a n g .  G l a u b e n s -  - 
b o t“ ápolja e gondolkozást és érzületet. Meggondoltság és előrelátás egy további 
alapvonása a szepesi németnek s ami fő és a dobsinaiaknál is található, erős 
magyar hazafisággal telített lokálpatrióta, ki, mint P e t ö j i  az alföldet, úgy 
szereti a maga szülőföldjét és annak hegyeit és völgyeit. Hazánk története is 
bizonyítja ez erős hazafiságát, mely ma a cseh uralom alatt nagy kísértésnek, 
sőt veszélynek van kitéve. E ponton szép missziót tölt be a két szepesi egye
sület Budapesten.

A „b a b o n a  é s  m o n d a “ c. fejezetben személyes tapasztalatai mellett a ré
gebbi időkről bő forrásul szolgált szerzőnek* a Luther-társaságban 1904. 
W e b e r  R. szerkesztésében kiadott k é t  B u c h h o l t z - j é l e  n a p l ó ,  mely valóságos 
arcképét nyújtja e tárgyban a szepesi nép lelki életének, s amelyben sok 
a rokonság a sziléziai németekkel, de még több a kapcsolat a magastátrai 
csúcsokkal, fölfelé ívelő völgyeivel és tengerszemeivel. Itt, mint a magyar 
földön Rátót, Szepesbéla játsza a főszerepet. Tartalmában igen gazdag a sze
pesi nép ,,e r k ö lc s e i r ő l  é s  s z o k á s a i r ó l “  szóló fejezet is.

De gazdag és változatos a szepesi nép n y e lv é s z e t é r ő l  é s  k ö l té s z e té rő l  szóló 
fejezet, mely vidékenként termelte a maga gazdag szellemi életét. Szerzőnk 
bő szemelvényeket közöl e gazdag költészetből. A nyelv tekintetében nagy 
a különbség a felső és alsó Szepesség, de főleg közte és a dobsinai és ineczen- 
zéfi dialektus között. Sokszor még községenként is különböznek, mint az 
erdélyi szászok, egymástól. P e t z  Gedeon professzor érdeme, hogy ezek a nyelv
járások ma a tudomány által is megközelíthetők. Azok mindegyikében sok 
a magyar, tót és lengyel elem. A nyelvtudomány művelői között szerepel : 
G e d e o n ,  M r á z ,  G réb ,  L u x ,  M o h r ,  Z a c h e r  és L e r s c h  ; felsőszepességi költők : 
L á m ,  L u m n i t z e r ,  S c h o l t z ,  L i n d n e r ,  G ő lz ,  F e s t ,  S z l a v k o v s z k y ,  K ö v i ,  W e b e r  R „  
H e n s c h ,  K r o m p a c h e r  K„ B i n d e r  és H a u g h  ; — alsószepességiek : F e s t  E„ 
F u x  S„ B o c k ,  K l i e g l ,  R a t z e n b e r g e r ,  S c h r a n c z ,  G a l l u s ,  K u r j á n ,  M í h l y  és M o h r  
Gy. ; — végül dobsinai : K l e i n  S. és P e l l i o n i s z ,  a buléner H a n s  S a c h s .  Gazdag 
érzelmi és gondolati élet árad e költészetből. Még a magyar Végvárin és 
Reményik Sándoron is meglátszik.

A h á z t a r t á s r ó l  és a (erősen magyaros) n é p v i s e l e t r ő l  szóló rendkívül kedves 
és kedélyes fejezet után , , R ü c k -  u. A u s b l i c k “ c. záró fejezetében összefoglalja 
nagyon gazdag tárgyú fejtegetéseit. Méltán hangsúlyozza a nyelvjárásokhoz 
való ragaszkodást, az összefogás és összetartozás felelősségi érzetét, az iparo
sodást, az anya- és csecsemő-védelmet, a kivándorlás korlátozását, a nép
viselet ápolását, az alkohol elleni küzdelmet (főleg a göllnici járásban),, 
főleg a sors- és kultúrközösség fejlesztését. E r ő s  n é p e g y é n i s é g g é  fejlődjék 
élő és ható erejével, ami éppen szerző néprajzi szép művének apológétikai 
feladata. Elismeréssel szolgálunk nagy szorgalmáért és sok tudásáért.

Kimerítő tárgymutató és díszes képsorozat a Szepesség különböző 
vidékeiről zárja be a kiváló munkát, mely ma irodalmi jelenség számba 
megyen a német könyvpiacon. Buléner szóval köszöntőm érte : G lü c k  a u f  ! !

Rákosszentmihály. . S z l á v i k  M á t y á s .

Középiskolai fizikai gyakorlatok, összeállította : R e n n e r  J á n o s ,  gimná 
ziumi tanár. Kiadta Marx és Mérey. Budapest, 1932. (180 oldal.)

Pedagógiai körökben biztosan szívesen fogadják ezt a segédkönyvet, 
de különösen mi, evangélikusok nagy örömmel, büszkeséggel köszönthetjük. 
A hazai mennyiségtan-természettan tanításban a budapesti evangélikus
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gimnázium mindig úttörő munkát végzett. Itt vezette be először Rátz László, 
az iskola nemrég elhunyt nagynevű igazgatója kísérletképpen az infinitezi- 
mális mennyiségtant, és tanította már hosszú éveken át nagy sikerrel, mi
kor végre a közoktatásügyi minisztérium is felvette a hivatalos tantervbe. 
De a fizikatanításban is jelentős szerepe jut ennek az iskolának jelenlegi 
igazgatója, Mikóla Sándor révén. Külföldön évtizedekkel ezelőtt vezették be 
a fizikai gyakorlatokat, különösen Angliában, Amerikában, Németországban. 
Hazánkban bizony gyéren tartottak ilyeneket. Fasori gimnáziumunk örök 
dicsősége, hogy ott már körülbelül 25 éve folynak ilyen gyakorlatok. Mikola 
Sándor kezdte őket külföldi mintára és a maga gazdag tapasztalataival, gon
dolataival mindinkább kifejlesztette őket. 1930 júniusában a budapesti m. 
kir. középiskolai tanárképzőintézet természettani továbbképző tanfolyamán 
középiskolai gyakorlatok problémáiról tartott előadást. Azt hiszem, a tan
folyamban résztvevők általános véleményét tolmácsolom, mikor azt mondom, 
ez az előadás volt egyike a legközelebb álló és legtanulságosabbaknak. Sokat 
tanultunk ott, de éreztük mindenekelőtt azt a nagy lelkesedést, amellyel 
a tanulók fizikai gyakorlatainak pedagógiai értékéről beszélt és bepillantást 
engedett abba, hogy milyen komoly munka folyik iskolájában. Szavai oly 
meggyőzőek voltak, amikor az ilyen gyakorlatok bevezetésére buzdított, 
hogy valószínűleg sok iskolában az ő hatásának köszönhető a modernebb 
fizikai munkatanítás.

Ennek a könyvnek a szerzője, Renner János, szintén kiváló szakember, 
Mikola igazgató munkatársa. Ő is közel két évtizeden át foglalkozik már 
tanulói gyakorlatokkal. Ebben a műben részint saját tapasztalatait ismerteti, 
részint azokat az eljárásokat, melyeket Mikola szokott követni, és melyeket 
a szerző rendelkezésére bocsátott. A könyv vezérfonálnak készült tanárnak, 
tanulónak egyaránt, célja a fizikai munkatanítás általánosítása, ezért is 
helyez olyan nagy súlyt arra, hogy az eszközök aránylag olcsók, könnyen 
beszerezhetők legyenek. A bevezetésben ilyen gyakorlati óra általános le
folyásáról szól. 89 gyakorlatot ír le, megjelöli, melyeket kell elsősorban el
végezni. Pontosan megadja, hogy milyen eszköz kell a gyakorlathoz, meg
fogalmazza a feladatokat, részletezi a kísérleteket mindenre kiterjedő figye
lemmel, megmutatja, hogy állítjuk össze eredményeinket, táblázatmintákat 
közöl, melyekbe csak az eredményeket kell beírni, és ezekből kiolvasni a tör
vényszerűséget. Találunk ebben a könyvben egyszerű kvalitatív kísérleteket 
is, melyeket már az alsó fokon végezhetnek a tanulók. 95 ábra segíti elő 
a megértést, ezek gondosak, szépek. Az utolsó oldalakon több hasznos táblá
zatot találunk, és végül felszerelési jegyzéket a gyakorlatokhoz használt 
eszközökről, mindegyiknek ábrájával, ahogy azokat a Marx és Mérey tudo
mányos műszerek gyárában be lehet szerezni.

A könyv Marx és Mérey tanszerkészítő cég kiadása, a cég dícséretre- 
méltó munkát végzett a fizikatanítás érdekében ily munka kiadásával. — 
A könyv csinos kiállítása igazán méltó tartalmához.

Rizonyosra veszem, tanártársaim nagy örömmel fogadják a munkát, 
amelyben jó segítőtársat, tanácsadót találnak.

Budapest. F i la r s z k y  E rzséb e t.

llene Lajos : Száinolástanílás az elemi iskola I. osztályában. (A szerző 
kiadása. Csernai István és T.-sai Beniczky nyomdai műintézete Homokon.)

A számolástanítás célját az új tanterv így határozza meg : „Jártasság 
a mindennapi élet leggyakrabban előforduló számításaiban és méréseiben ; 
a tanulók fegyelmezett rendszeres gondolkodására való szoktatása.“

A tanterv az általános célt határozza csak meg, a cél elérésére a módo
zatokat, utasításokat, a kerettanterv kitöltését azonban -— nagyon helyesen 
—- a tanítóra bízza. így aztán termelődtek a módszerek és találmányok, 
melyek a tanító munkáját könnyebbé és eredményesebbé teszik.

E könyv nem mutat be új módszert. Szerzőt a könyv megírására az 
a sok tapasztalat késztette, melyet évtizedek óta gyűjtött, részint, mint tanító, 
részint mint iskolalátogató. Ezek alapján akarja a tanító munkáját a számolás
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tanításnál megkönnyíteni. Szakértelemmel fejtegeti, hol a hiba, ha a tanító 
a kívánt eredményt nem tudta elérni. Tapasztalatai szerint minden egészsé
ges, kellőképpen fejlett, rendes felfogású gyermeket meg lehet és meg kell 
tudni tanítani 20-ig való számolásra az első osztályban. Okszerű fejtegetései 
impulzust adhatnak minden tanítónak az elmélyedésre. A számképek rögzí
tésére és kialakítására elengedhetetlenül fontosnak tartja a szemléltetést. 
Ennek sokfélének és változatosnak kell lennie, hogy a tanítás hangulatos 
maradjon. A gyermek vegye észre a számviszonylatokat, figyelje meg a ki
alakulási folyamatot. A tanítás központjában pedig mindig ő álljon, ő vegyen 
részt a tanításban cselekvőleg. Célravezetőnek tartja a Rappai-féle posztó 
körlapocskákat is. Könyvében közöl gyakorlati tanításokat is az 1 -20-ig 
terjedő számkörben. A tanítások mutatják, hogy a szerző tapasztalatban és 
gyakorlatban gazdag tanító.

Főérdeme a kis könyvnek, hogy mondanivalóját rövidre fogja, s csak 
a lényeges tudnivalókra terjed ki. Ezzel megkíméli az olvasót sok fölösleges 
eltévelyedéstől. Bizonyos, hogy a kis munka nagyban megkönnyíti a számo
lástanításban való eligazodást és ezzel jó szolgálatot tesz mindazoknak, 
akik számolást tanítanak az első osztályban.

Budapest. G rósz J á n o s .

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület! Közlöny májusi számában 
Pintér Jenő, budapesti tankerületi főigazgatóról emlékezik meg abból az alka
lomból, hogy az Akadémia nagy jutalmát elnyerte irodalomtörténetével. —• 
A protestáns tanárság mindig örömmel látta Pintér főigazgató emelkedését, 
mert a magasra ívelő tudóspályán olyan férfiú jutott kitüntetésekhez, ki 
mindig legjobb barátja volt a protestáns iskoláknak és tanároknak. Elismerte 
értékeinket és jóindulattal sok intézmény erősödését, virágzását mozdította 
elő. Bár minden katolikus fölöttesünk ilyen lenne ! Tudományában, tan
könyveiben is mindenütt objektív tudott lenni, úgy, hogy nyugodt lélekkel 
használja sok iskolánk nagyszámú tankönyvét. „Vajha minél több Pintér 
Jenővel büszkélkedhetnék a nemzeti tudomány és a magyar művelődés“ — 
így fejezi be a cikkíró s mi is csatlakozunk szavaihoz szívvel-lélekkel. -  
Ugyanitt Dékány István „Ember és környezet ismeret a történettanításban“ 
címen, Szepesi (Schmidt) Bruno „A tanulók és osztályok minősítése“ címen 
írnak közérdekű cikkeket.

Ugyané közlöny júniusi számában a latintanítás újabb módszerének 
kritikai tisztázásához szól hozzá Pintér Lajos ; kiemelkedik belőle a karcagi 
református gimnáziumi tanár, Kónya Sándor cikke, melyben nagy gonddal 
állítja össze az angolnyelv tanításának mérlegét az új tanterv alkalmazása 
óta. — A szeptemberi szám Reibner Márton a reálgimnáziumi latintanítás
ról ír, Biliary Ferenc pedig a múlt évi értesítők alapján az iskolák munkájá
ról igyekszik hű képet adni.

Áz Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny szeptemberi számá
ban Lux Gyula, az evangélikus tankönyvíró a munkaiskola elvéről a német
nyelv tanításában, a másik evangélikus, Sólyom János pedig „Petőfi nyelve 
és az iskola“ címen ír minket is érdeklő cikket.

örvendetes tényként említjük meg, hogy a budapesti evangélikusok 
hivatalos lapja, az E v a n g é l ik u s  C sa lá d i L a p  szeptemberi számával új rovatot 
kezdett Iskola és Otthon címmel. Az első szám cikkét Sólyom Jenő, evang. 
gimn. vallástanár írta, kinek gondolata a rovat megindítása is volt, s hang
súlyozta a két faktor együttműködésének szükségességét. A másodikat 
Bőhm Dezső, igazgató ,,A szülők érdeklődése gyermekeik tanulmányai iránt“ 
címen. A rovat célja gyakorlati tanácsok adása, nem elmélet. Sajnálattal 
látjuk, hogy a harmadik számból hiányzik e rovat ; reméljük azonban, hogy 
a kezdeményezés folytatódni fog, s ezentúl is helyet kapnak e nagy olvasó- 
közönséggel bíró lap hasábjain pedagógiai kérdések. Ebből haszna lesz isko
lának, szülőnek, egyháznak egyaránt. K ró n ik á s .
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M E G JE G Y Z É SE K .
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület közgyűlése Debrecenben okt. 

■23-án díszes keretek között folyt le ; a nehéz idők ellenére is nagyszámú részt
vevővel. Az egyesület évi munkásságáról a titkári beszámoló részletes képet 
nyújtott és teljes egészében igazolta dr. Madai Gyula elnöki megnyitójának 
azt a gondolatát, hogy az egyesület a kormány és a tanárság közötti össze
kötő szolgálatot végzi. Különösen szól ez dr. Madai Gyula személyére, aki 
minden tiszteletet megérdemlő eréllyel igyekszik védeni mindenkor kartársai 
érdekeit. Nem rajta múlik, hogy ebben a hálátlan küzdelemben az elmúlt 
év a tanárságnak csak újabb keserves megpróbáltatásokat hozott.

Az elnöki megnyitó igen nagy részében az elhunyt gróf Klebelsberg Kunó 
érdemeit méltatta a személyes barátság sugallta meleg hangon. Az új kultusz- 
minisztert üdvözölve arra mutatott reá legfőképpen, hogy a középiskolának 
nyugalomra van szüksége, s a legteljesebb tisztelettel, de komoly eréllyel 
tiltakozott a tanári munkát megbénító folytonos reformok ellen —■ különösen 
ha azok a tanárság véleményének teljes figyelmen kívül hagyásával történ
nek. A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitón kívül két előadás hangzott 
el : dr. Kisparti János a középiskola válságáról, dr. Imre Sándor az iskola 
válságáról általában beszélt. Kisparti részletes bevezetés után azt a nézetét 
fejtette ki, hogy célszerű volna a reáliskolai típus megtartása mellett a gimná
ziumok alsó osztályait teljesen egységesíteni, s bifurkációt az V. osztálytól 
kezdődően (görög vagy modern nyelv) véghez vinni. Örömmel üdvözöltük 
ezt az eszmét, mert megegyezik a református tanáregyesület készülő 
tantervének az alapelgondolásával. Hálásan fogadták az összegyűlt tagok 
dr. Imre Sándornak igen megnyerő modorban előadott gondolatait. 
Mi is örvendünk, hogy neveléstani előadásaiban és műveiben lefektetett 
elveit az élőszó közvetlenségével közelebb hozta a gyakorló tanársághoz. 
Szerinte az iskola válságát a nevelésnek, mint céltudatos és tervszerű 
ráhatásnak a válsága idézte elő. Az iskola feladata és ereje nincsenek 
kellő viszonyban egymással. Ma a gyermeknek sem a család, sem az 
iskola nem tud elhatározó irányítást adni, ezt inkább az élet külső körül
ményei cselekszik meg. A mai gyermek sok dolgot tud, amit a régi gyermek 
nem tudott, ez azonban nem előny, mert nyugtalan emiatt, pedig a fejlődés
hez bizonyos nyugalom, az ismeretek, meglátások egymásutánja szükséges. 
Sokkal többet tud •— de nem érett, hanem koravén. Azonkívül a nyugtalan 
tempójú élet annyira változik, szinte két-három évenként, hogy a gyermek 
lelki életének normális menete meg van zavarva : ezen pedig az iskola nem 
segíthet. Azért sem, mert a gyermek ma még jobban elzárkózik a nevelő 
törekvések elől, mint valaha. Eleve bizalmatlanul fogad mindent és mindenkit, 
ha az ő rosszul értelmezett szabadságának a megtámadásától fél. Nagy gátlás 
a bizalmatlanság is, amivel az új nemzedék az előtte levőnek az életét nézi - - 
pedig erre maguk az elkeseredett, kiábrándult idősebbek nevelik rá a gyer
meket. Ha a családi kör hazugnak bélyegez minden idealizmust, hogyan 
fogadja el a gyermek az iskola ideális alapozottságéi nevelő munkáját?

Maguknak az iskoláknak a bajuk a korszerűtlenség : ami nem azt jelenti, 
hogy utilitarisztikusnak kellene lenniük, hanem hogy az ifjúi lélekhez, a vál
tozásokhoz jobban alkalmazkodónak. Az iskola a hagyományok őre, de ezt 
a feladatot a modern módszerek nem bírják sikeresen megoldani. Igen nagy 
veszedelem a tanári státusban beállott életkor-eltolódás : fiatal emberek 
alig jutnak helyhez, vagy már olyan elkeseredett lelki állapotban, ami neve
lésre alkalmatlanná teszi őket, vagy ellenkezőleg protekció útján oly korán 
és könnyen, hogy a küzdelmes életű gyermeket nem bírják megérteni. A ki
bontakozás módja : az á lla m  adhat egyszerre , egységesen, minden iskolafajra 
kiterjeszkedően szerves reformot, viszont a társadalom lássa be, hogy az iskola- 
fenntartás az ő kötelessége és érdeke. E belátás megteremtésében nagy része 
lehet a tanárság iskolánkívüli munkásságának. A felelősségérzetet kell fel
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kelteni, a nevelés egyetemleges kötelező voltát kell a köztudatba bevinni. 
A gyermekért nemcsak a szülő, hanem az egész társadalom felelős.

A gyűlést követő társas ebéden elhangzott felköszöntők közül főméltó- 
ságú Kormányzónkat illette az első ; nagyon alkalomszerű volt dr. Ady Lajos 
tanker, főigazgató megjegyzése : régen nem emlegettük annyit a szivárvány- 
hidat Debrecen és Pannonhalma között, mert megvolt a valóságban.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.

| Gróf Klebelsberc, Kuno (1K 75-1932T ~ | i X K a n t f  n S á t k u h u s t l  
minisztere nyugalomra tért. Középiskolai reformjai, általában egész mun
kásságának bennünket közvetlenül érdeklő része ezzel áttolódtak a jelenből' 
a múltba s most csak a szépet és maradandót látjuk élete művéből. Szemé
lyében mindig is ezt az örökkévalóság számára valót, nagyvonalút tiszteltük -r 
a protestáns tanárság őszinte megbecsüléssel és a nagy embereket meg
illető hódolattal írja fel nevét a nemzet kimagasló vezetői közé.

Az aszódi Petőfi-reálgimnázium felügyelőjévé a bányai evang. egyház- 
kerület közgyűlése dr. Pékár Gyula volt miniszter-képviselőt választotta meg 
egyhangú bizalommal. Az új felügyelő az ifjúságot túlszárnyaló tevékenysége, 
mindig ifjonti lelkessége mellett is már régi munkása és vezető harcosa a 
magyar kultúrának, a magyar közoktatás ügyének. Mint író a Nyugatnak 
letűnt szebb századait, a magyar vezető társadalmat rajzolta és tükrözte 
vissza finom tollával egy kis könyvtárat kitevő regényeiben és elbeszéléseiben. 
Mint a nagy világot megjáró biztos tekintetű megfigyelő más nemzetek lelkét 
tárogatta fel az Uránia részére írt hatásos műveiben. Komoly sikerei voltak 
a drámai irodalom terén is. írásaiban mindenkor a nemzeti szellemnek volt 
a tolmácsa és nemesítő kertésze. E tulajdonságok emelték őt méltán a Petőfi- 
társaság elnöki székébe s így bizonyos kötelmi kapcsolatot teremtett e tény 
az ő személye s azon iskola között, mely ,,a haza Tyrteusának szellemi böl
csőjét“ rengette, amely iskoláról Gyulai Pál azt mondotta, hogy „Petőfi az 
itt nyert alapon fejlődött tovább“. Annak az iskolának lett lelki vezére és 
gondozója Pékár Gyula, melybe Petőfi Sándor e szavakkal vezette be István 
öccsét : „Elhoztam ide öcsémet is, mert engem itt jól tanítottak“. Sok fényes 
és jelentős állása mellett Pékár Gyulának, ki hosszabb időn át volt a közokta
tásügyi minisztérium államtitkára is, voltaképpen régi szerelme a középiskola. 
Ha jól emlékezünk, irodalmi pályafutásának is ez az első mértföldköve. Még 
hatodik osztályú tanuló Bostonban, mikor a Debrecenből kiszakadt magyar 
fiú tollából 1883-ban egy alapos tanulmány lát napvilágot a Vasárnapi Újság
ban az amerikai középiskolai életről. Az a lelki készség, szívbeli lelkesedés, 
mellyel iskolai felügyelővé való választását fogadta, csak ama ősi közmondást 
igazolja, hogy a régi szerelem nem fog rozsdát. Nem fog főként ez esetben, 
mikor azt egy beköszöntő írói aranylakodalom fénye sugározza be. Isten 
áldása legyen e téren is nemzetépítő, egyházfejlesztő munkáján. (0. Ö .)

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület 1932. évi november hó 17-én 
d. u. 4 órakor tartja Budapesten, az Evangélikus Leánykollégium Veres Pálné- 
utcai dísztermében ren d es h a v i k ö zg y ű lé sé t , mely egyúttal az egyesület 25 éves 
fennállásának ünnepe is lesz. A közgyűlést megelőzőleg 3 órakor az ottani 
igazgatói irodában választmányi gyűlés lesz. Mindezekre a tagokat szeretettel 
meghívja az Elnökség.

D ebrecen  szab. k ir. város és a T iszán tú li R ef. E gyházkerü le t K önyvnyom da-V álla la ta  1 9 3 2

S . B ..



Az ORTE pénztárába 1932 szeptember I-től—október 20-ig 
befizetett djak nyugtázása:

I. Tagsági díj fejében befolyt: Debrecen g. 84*—, Karcag 60*—, 
Gyönk 21*—, Nyíregyháza polg. 40*—, B.-újfalu polg. 20*—, Mis
kolc lg. 88*—, Csurgó 56*—, Nagykőrös polg. 12*—, Nagykőrös 
tkpző 64*—, Kiskunhalas rg. 60*—, H.-böszörmény g. 48*—, Hód
mezővásárhely g. 24*—, Sárospatak g. 80*—, Pataky D. 4*—, Szeg
halom 52*—, Thúróczy D.-né Kiskunhalas 4*-—, Győrffy J. Szeged 
2*—, Major Piroska Hmvásárhely 11. 4*—, Bpest teol. 24*—, Pápa 
nőnevelő 48*—, Tölcséry István Hmvásárhely 4*—, Debrecen lg. 
72*—, Rohoska Dezső Makó polg. 4*—, Debrecen leánypolg. 48*— P.

II. T. Gy. N. A.-ra befolyt: Debrecen g. 916*16, B.-újfalu polg. 
268*80, Csurgó 492*80, Nagykőrös polg. 115*92, Debrecen leánypolg. 
619*32, Kiskunhalas rg. 353*92-4-224*—, Sárospatak tkpző 320*32, 
Kunszentmiklós (1931—32. II.) 280*—, Karcag 598*08, Kisújszállás 
562*69, Debrecen tkpző 407*68, Gyönk 255*36, Hmvásárhely 672*—, 
Hajdúnánás 492*80, Debrecen leánypolg. 89*60, Pápa nőnevelő 
347*20, Békés 482*05, Debrecen leányg. 1288*16, Makó polg. 282*24, 
Csurgó 179*20, Pécs leánynev. 1931—32-re 161*12, Hmvásárhely 
(1931—32) 103*04, Mezőtúr 707*70, Nagykőrös (1931—32-re) 24*64, 
(1932—33-ra) 618*24 P.

II I . Protestáns Tanügyi Szemlére befolyt: Debrecen g. 200*—, 
Csurgó 100*—, Debrecen leánypolg. 172*80, Sárospatak tkpző 71*10, 
Karcag 133*50, Kisújszállás 157*—, Hajdúnánás 110*—, Debrecen 
leánypolg. 25*—, Debrecen lg. 287*20 P.

Tisztelettel és szeretettel kérjük a többi intézeteket is, hogy 
a dijakat szíveskedjenek sürgősen beküldeni, mert a bogiári vétel- 
árhátrálékot még ezideig sem tudtuk kifizetni, mivel közben már az 
ösztöndíjak első fejét kb. 3000 P-t is szét kellett küldenünk, s így 
a szükséges összeg még mindig nincs együtt.

Jakucs István, 
pénztámok,

A kiadóhivatali pénztárba előfizetési díjul befizetett összegek,
(á 6*— P.) 1931—32-re : Középiskolai tanárképző intézet Budapest; 
1932-re: Ev. Egyetemes Egyházi Pénztár Budapest, Fővárosi 
Pedagógiai Könyvtár Budapest, Franklin Társulat Budapest, Állami 
Kossuth reálgimnázium Cegléd, Kossuth L. polgári fiúiskola Sátor
aljaújhely, Középiskolai tanárképző intézet Szeged, Református 
polgári leányiskola Debrecen, Református tanitóképző Sárospatak, 
Skót polgári leányiskola Budapest, Debreceni egyetem egyház- 
történeti szeminárium, Debreceni egyetem pasztorális szeminárium.
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Elnöki megnyitó beszéd.
(Az Evang. Tanáregyesület 1932 november 17-i jubileumi

közgyűlésén.)

Mikor egyesületünk fennállásának huszonötödik évfordulóján 
közgyűlésünket ezennel megnyitom, úgy érzem, mintha Mózes volnék 
és áhitatos félelemmel közeledném a csipkebokorhoz, melynek lángjai 
közül isteni szózat hangzik felém.

Lángok közül hangzik felénk ez utóbbi évtizedek története is, 
de nem nyájas csipkebokor szelíden lengő lángjaiból, hanem egy égő 
erdő, egy borzalmas világégés füstöt okádó, robogva eget ostromló 
pokoli tüzéből.

Schillernek a Harangról szóló énekében a kárvallott gazda 
elpusztult otthona romjain :

„Övéit megszámlálva, látja,
Megvan, meg, mind a drága fö.‘l

A mi édesanyánk, egyesületünk, ezt nem mondhatja el. Meny
nyien hiányoznak azok közül az áldott emlékű jó barátok közül, 
akik velünk együtt e kis egyesületet megalkották és ott álltak böl
csője körü l!

De hát ez a természet rendje, ellene nem zúgolódhatunk. A drága 
fők csak előre mentek, míg majd beteljesedik rajtunk is a legnagyobb 
magyar tanárnak, Arany Jánosnak szava, hogy a lenyugvó őszi nap :

„Megpihen legszélén az égi halárnak 
S int az öregeknek : benneteket várlak !
Megrezdiil a feje sok öregnek erre :
Egymás után mégis mennek a nyughelyre.“

Sírva számlálgatjuk azonban a legdrágább főket, az elvesztett 
evangélikus iskolavárosokat, nemzeti művelődésünk bástyáit és 
édes díszeit. Eperjest, Thököly, Kossuth, Dessewffy Arisztid, 
Yandrák, Hazslinszky kollégiumát. Erre az áldott iskolára, mint 
egyesület, külön azért is hálával gondolunk, mert tanárai, élükön
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drága, jó barátunkkal, Gömöry Jánossal, ennek tulajdonképpeni 
megalapítói. Iglót, Tavassy Lajos, Pákh Károly, Fischer Miklós 
iskoláját, a Tátrakultusz eleven tűzhelyét. Késmárkot, Hunfalvy 
Pálnak, a tanítványaitól igazán szeretett professzornak líceumát. 
Rozsnyót, ahol a Gregussok nagyatyja, Farkas András Vandrákot 
tanította. Rimaszombatot, melynek közös protestáns gimnáziumá
ban Mikszáth Kálmán volt Baksav István tanítványa. Sajógömört, 
melynek polgári iskoláját egyetlen mecénás, a Szentiványi-család 
alapította. Selmecbányát, Breznyik János líceumát, melynek kert
jében, mint „tavaszi rügyek“ nyíltak : Petőfi, Mikszáth és a testvér 
református egyház egyik leendő legnagyobb papja : Török Pál. 
A gyönyörű Besztercebányát, ahol Bél Mátyás és Bőhm Károly 
tanult és Pozsonyt, a valóságban is, de jelképiesen is „hegyen 
épített várost“, ahol mind a ketten tanítottak. A kies fekvésű Modort, 
a dunáninneni egyházkerület polgári leányiskolájával. Végül Felső
lövőt, ahol Wimmer Ágost az „iskolapaloták egész sorát építette 
egyetlen tőkéjével, Istenbe vetett bizalmával“ .

Ha e drága főkre gondolunk, szinte hajlandók vagyunk, mint 
egykor a római kandidátusok, fehér tógánkat keblünkön széthúzva, 
sebeinkkel dicsekedni. Bánk bánnal mi is elmondjuk : „Nincs a 
teremtésben vesztes, csak én !“ És inkább gyászünnep, mint jubileum 
tartására volna kedvünk.

❖

És mégis Isten szava szól hozzánk e gyászos évtizedek történeté
ből. Bizonysága ez annak az igazságnak, amit legnagyobb protestáns 
büszkeségünk, Ravasz László egy előadásában olyan gyönyörűen 
fejtegetett, hogy a halál nemcsak pusztít, de életet is te rem t; a rom, 
a ledöntött fa, új növényi és állati élet eleven fészke.

Mikor nemzetünk a trianoni csapás kábulata után felocsúdott, 
milyen lázas fellendülés, újjáépítés, alapítás indult meg az állami 
iskolázás terén szinte túlságos méretekben, nem a sivár jelent, 
hanem a szebbnek remélt jövőt véve zsinórmértékül. Mint a cannaei 
vesztes csata után a római konzulnak, mi is méltán megköszönhetjük 
nagy Klebelsberg Kunónknak, hogy „nem esett kétségbe nemzete 
jövendője felett“ .

És szellemi téren mennyi reform, milyen pezsgő é le t! Bizony 
sok is volt a gyorsan készült, mintegy egymás lábára taposó refor
mokból. Önkéntelenül is eszünkbe ju t az a színdarab, amivel a szintén 
lázasan alkotó és reformáló II. Józsefet gúnyolták a csúfolódás nagy
mesterének, II. Frigyesnek székvárosában. Megjelenik a színpadon 
egy császári kurír, vállán általvetős kettős zsák.

„Mi van az elsőben?“ „A császár reformjai?“ „És a hátulsóban?“ 
„Az elébbi reformokat megváltoztató újabb reformok.“

Most, amikor végre olyan miniszterünk van, aki az iskolát azóta 
is belülről látta, mióta oklevelét megszerezte, szinte szeretnénk 
hozzá felkiáltani: „Vegye elő abból a hátnlsó zsákból az újabb 
reformok jórészét eltörlő legújabb reformokat“ !
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A mi egyházi, iskolai életünkben is a templomépítések, újjá
építések, gyülekezetszervezések, iskolaalapítások milyen lázas kor
szaka a Trianont követő két évtized. Emlékezetünkbe idézi a Türelmi 
rendeletet követő tavaszi életzsendülést. Az újonnan alapított 
új templomokkal büszkélkedő gyülekezetekből (köztük csak úgy 
hamarjában hadd említsük Ostffyasszonyfát, Ságot, Mihályfát, 
Keszthelyt, Kaposvárt, Szegszárdot, Kistereimét, a fővároskörnyéki 
telepek egész sorát, Monort, Szolnokot, Mezőtúrt) jóval nagyobb 
egyházkerület kerülne ki, mint a két megcsonkított egyházkerület : 
a Tiszai és a Dunáninneni együttvéve. És mennyi, a háborúban el
némult harang szólalt meg újra. Milyen megható jelenség, hogy a 
kevés tanulójú, úgynevezett „törpe-iskolát“ az államsegély megvo
nása után is, igen sok helyen fenntartja a huszonöt-harminc szegény 
falusi család áldozatkészsége.

Ami pedig az érdeklődésünk körébe szorosabban tartozó közép
fokú és felsőbb iskolázást illeti, itt is mennyi a felemelő jelenség. 
Két teológiai főiskolánk, a pozsonyi és eperjesi, átmenekült Buda
pestre, belőlük, a sopronival egyesülve, kialakult a pécsi egyetem 
soproni fakultása. Kibővült azóta nagyszerű Teológusok Otthonával.

Az eperjesi jogakadémia Miskolcra menekült, alig hozva magával 
könyvein kívül mást, mint az eperjesi ősi iskola hazafias szellemének 
palládiumát, Dessewffy Arisztidnek, az egyik aradi vértanúnak Than 
Mór festette művészi arcképét. És új otthonában a ledöntött, átülte
te tt fa kivirult, új életre kelt. Ugyanitt, Miskolcon, virágzik az eper
jesi tanítóképző is. Miskolc példája is bizonyítja az angol közmondás 
igazságát, hogy nincsen olyan gonosz szél, mely valakinek ne hasz
nálna.

A középfokú iskolák részére új épületek, intemátusok egész 
sora épült, alakult, illetőleg van fejlődőiéiben. Köztük az aszódi 
reálgimnázium internátusát éppen a mi egyesületünk tízezerpengős 
kölcsönének segítségével alapították meg abban az épületben, ahol 
valaha a legnagyobb magyar diák : Petőfi Sándor tanult. Teljesen 
új típusú középfokú iskola is alakult. Ez itt, melynek vendégei 
vagyunk, éspedig milyen érdekes módon. Ha Marconi feltalálta a 
drótnélküli távírót, — akkor ennek az iskolának alapítói, Raffay 
püspök és hívei megteremtették és felvirágoztatták ezt az iskolát, 
telek, épület, felszerelések rendszeresen alkalmazott tanártestület és 
pénz nélkül, — abban bizakodva, amit valaha a nagy Wimmer Ágost 
vallott : „Jézus Krisztus még nem mondott csődöt.“

Nagy dolog ez manapság, mikor olyan megdöbbentően sokan 
mondanak csődöt.

És szellemileg is pezseg az élet egyházi iskolázásunkban : alakul
nak, létrejönnek gyors egymásutánban a megfontolt reformok, a 
tantervek, pragmatikák, vezérkönyvek, iskolai könyvek. Bennük 
legnagyobb része van egyesületünknek és tagjainak.

Mert a lángok közül isteni szózat hangzott egyesületünk felé is.
A nagy összeomlás után szinte elkábulva, majdnem halálra
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szántuk egyesületünket is, mint Arany János szőlősgazdája, aki 
botot ragadott és rombolt, azt kiáltva : „Hadd lám, Uram Isten, 
mire megyünk ketten ? !“

Szeretett elnökünk, Gömöry János, odaát szorult Eperjesen. 
Róla és tőle, m int a tenger alá sülyedt mesebeli Vineta városából, 
csak néha-néha szállt felénk egy-egy híradó bús harangszó.

De mi az én igénytelen egyéniségem ügyvezető-alelnöksége, majd 
elnöksége alatt, úgy tettünk, mint az a francia abbé, akitől kérdezték : 
„Mit csináltál a rémuralom a latt?“ — „Éltem.“

Mi is éltünk, de lassan-lassan új élet szállt a holt tagokba. Nagy 
volt ebben az érdeme a munka és lelkesedés lángjában égő, sajnos, 
korán elégő titkárunknak : Szelénvi Ödönnek.

Sikerült az egyesület vezetőségének megteremtenie egyesületünk 
részére az egyház évi segélyének kieszközlésével az anyagi eszközöket 
a közös Protestáns Tanügyi Szemle megalapítására és fenntartására.

Ugyancsak sikerült az egyesület vezetőségének tiszteletbeli 
elnökünk, Mágócsy professzor úr támogatásával kivinnie az egyház
nál, hogy ez az állam és a másvallású iskolafenntartók példájára, 
megalapította az Evangélikus középfokú iskolák tanárai gyermekei
nek neveltetési alapját. Ennek kezelését az egyházi vezető tényezők 
bizalma egyesületünkre ruházta. Belőle öt év alatt kerek 25,000 pengőt 
fordítottunk, természetesen az alapító egyház rendelkezése szerint, 
a jelzett iskolák tanárai felsőbb iskolás gyermekeinek segélyezésére.

Anyagilag is sokat jelent e segítség, de fontos nekünk az is, 
hogy így még szorosabban belekapcsolódik evangélikus iskoláink 
tanársága az egyház érzelmi közösségébe. Sőt azáltal, hogy több ifjút 
a Luther Otthonban, illetőleg a soproni Teológus Otthonban nevel
tetünk, ezt a közösséget a jövendőre is biztosítjuk és fejlesztjük.

Nem engedtük lazulni, sőt igyekeztünk erősíteni a kapcsolatot 
az országos és a másfelekezetű tanáregyesületekkel. Nem érezzük 
magunkat külön hadseregnek, hanem a nagy hadsereg külön zászló- 
aljának. A mi zászlóink is nemzeti zászló, csakhogy hófehér mezejébe 
a Luther-rózsát is beléhímeztük. Áldott ez a jelvény is. Az égő lelke
sedés jelképe.

Bizony, ha van lehangoló a múltban, van felemelő is. És ha 
szürke is a jelen és sötét-szürke a jövő, de belevilágít a lelkesedés és 
remény égő csipkebokrának lángolása.

Most, mikor megválóban vagyok ez egyesület elnöki tisztétől, 
búcsúzásul, bátorításul a reprezentatív tanárnak, egykori nagy Zsolt 
vezérünknek, Beöthy Zsoltnak ezzel a kevés szóval olyan sokat 
mondó epigrammájával fejezem be elnöki m egnyitóm at:

„Szürke az ég, magyarom, de ne csüggedj, estre ne gondolj !
Ébredezünk, mozgunk, hajnali szürkület ez !“

Budapest. Szigethy Lajos.
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Új tantervűnk.
Szemlénk folyó évi szeptember—-október havi számában közölt 

cikkemre a mai napig (nov. 20.) 9 iskolánk tanártestülete küldte be 
hozzám a maga állásfoglalását, ü. m. betűrendben : Békés, Debrecen, 
Gyönk, Hajdúnánás, Hódmezővásárhely, Kisújszállás, Mezőtúr, 
Nagykőrös, Szeghalom. Ahonnan nem kaptam semmi választ, azok
kal úgy vagyok, amint a latin közmondás vallja : „qui tacet, consen- 
tire videtur“, nyilván azért nem írtak semmit, mert lényegileg egyet
értenek velem mindenben. De a beérkezett 9 vélemény többsége is 
általában véve csatlakozik hozzám, csupán a kisebbik rész van más 
felfogáson. Sőt az alapelvek tekintetében (az új tanterv általános be
vezetése református iskoláinkba ; alul egységes, felül bifurkáló gim
názium ; heti óraszám csökkentése) szinte teljesen egységesnek lehet 
mondani a beküldőt! állásfoglalásokat, mert alig hangzik el egyik vagy 
másik ellen itt-ott némi aggodalom, vagy ellenvetés, ami a nagy több
séghez viszonyítva számításba nem vehető. Az óratervre nézve azon
ban már több a megjegyzés, több a konkrét javaslat, úgyhogy e tekin
tetben erősen tarkúl a kép.

Nekem mindenesetre fontos támasztékaim ezek a határozatok: 
nem érzem magam egy ilyen rendkívül lényeges kérdésben elszigetelt
nek, hanem egyszerű tolmácsnak, aki a többség kívánságának a szó
szólója. Még ahol kontroverz kérdések is vetődnek fel, ott is örven- 
dek a megvitatás tényének, mert csak így alakulhat ki igénytelen 
nézetem szerint egészséges közvélemény. Én tehát őszinte szívvel 
mondok ez úton is hálás köszönetét mindenkinek, testületnek és egye
seknek egyaránt, akik vették maguknak a fáradságot, foglalkoztak 
e problémával, és gondolataikat, nézeteiket velem közölték. Amennyi
ben lehet, értékesíteni fogjuk azokat.

Arról természetesen itt  szó sem lehet, hogy részletesen ismer
tessem azokat, hiszen akkor egy kötetnyit kellene összeírnom. Erre 
sem idő, sem tér nincs. De ez nem is szükséges. Egyesületünk köz
ponti igazgatósága legközelebb kiküld egy bizottságot, amely előtt 
be fogom mutatni ez elaboratumokat, és ez a bizottság fogja az össze
egyeztetést, a közös nevezőre hozást, már amennyire lehet, elvégezni. 
Még ezen feladatot sem kívánom tehát teljesen egyénileg elvégezni, 
hanem megosztom azt lehetőleg minél többőnk közt, mert így egy
felől megnyugtatóbb lesz a megalkotott eredmény, másfelől — „több 
szem többet lá t“ — nem kizárólag magam fogom viselni mindenekért 
a felelősséget. Ellenben felemlítek ez alkalommal egész röviden né
hány olyan részletet, aminek a megtárgyalása kívánatos.

Néhány hozzászólásban felvetik azt a kérdést: aktuális-e most 
egy új református középiskolai tanterv ? Mindössze három testület 
válaszolja erre azt, hogy : nem. A többi vagy fel sem hozza ezt a 
kérdést, hanem magától értődőnek tartja az új tanterv munkába
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vételét, vagy a leghatározottabban kívánja az új tanterv minél előbb 
való elkészítését. Én a magam részéről az időszerűség vizsgálgatását 
teljesen feleslegesnek minősítem, mondhatnám : túlhaladott állás
pontnak. Miután az Egyetemes Konvent félreérthetetlen formában 
határozott és kimondta az új tanterv elkészítésének a szükségessé
gét, akkor most arról kezdeni v i tá t : kell-e vagy nem az új tanterv ?, 
annyi, mint falra borsót hányni. Végtére is az Egyetemes Konvent 
minden református iskolának legmagasabb kormányzótesttilete, 
amelynek döntését el kell fogadnunk. Azt megtehetné az Országos 
Református Tanáregyesület, hogy nem vállalja az elkészítésnek meg
tisztelő rájabízatását, de perbe szállani a tekintetben, hogy jó volt-e 
a határozat, semmiképpen sem lenne helyes. Kitérnünk ezen feladat 
elől pedig még gondolatban sem szabad : mindig azért panaszkodunk, 
éspedig jogosan, az államkormánnyal szemben, hogy tanügyi reform
jai előtt nem szokta megkérdezni a tanárságot, furcsa következetlen
ség lenne most részünkről, hogy amikor egyházi legfőbb szervünk a 
református tanárságot kéri fel egy tantervi munka elvégzésére, mi 
akkor a non possumus álláspontjára helyezkednénk. Ellene vethetné 
valaki ennek, hogy hátha az Egyetemes Konvent tévedett a maga 
határozatával és mivel mi, protestánsok, nem valljuk a csalhatatlan- 
ság dogmáját, tehát jogunk, sőt kötelességünk az egésznek újra
történő átgondolását kérni. Erre azt felelem, nem mint a magam 
egyéni véleményét csupán, hanem — ismétlem — a tanártestületek 
nagy többségének határozott állásfoglalását, hogy az Egyetemes 
Konvent bölcsen és célszerűen in tézkedett; bizonyítja az új kultusz- 
miniszternek közismert és már többször hangoztatott nyilatkozata, 
amely szerint középiskoláinkat éppen úgy akarja reformálni, amikép
pen az én tervezetem azt elképzeli. Ez olyan erősítés a Konvent 
határozatán és argumentum a közölt tervezet mellett, amilyenre mi 
az elkészítés alkalmával nem számíthattunk, de amely a maga jelen
tőségénél fogva elvitathatatlanul óriási súllyal esik a latba a mi 
javunkra. E miniszteri álláspont értelmében, ha mi előzőleg hozzá 
nem fogtunk volna is a munkálatokhoz, most már annál sürgősebben 
kellene dolgoznunk, úgyhogy a miniszter nyilatkozata nem legyen
gítette az új református középiskolai tanterv aktualitását, hanem 
ellenkezőleg : szerfelett megnövelte. És még egy mozzanatra mutatok 
itt rá, ami szintén a mi kezdeményezésünk óta történt. Az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület folyó évi október 23-án Debrecenben 
közgyűlést tartott, amelyen Kisparti János felolvasott a középiskola 
jövendő sorsáról ; előadása végén összegezésül azl szűrte le, amit mi 
is lényegileg kívánunk : a gimnázium és reálgimnázium alsó tagoza
tukban legyenek egységesek, felül váljanak 2 részre, egy görögös és 
egy modern nyelvű ágazatra. Ez az egyéni állásfoglalás azért fontos, 
mert Kisparti az Országos Közoktatási Tanács tagja és szava, ha 
nem is hivatalos, de legalábbis félhivatalos és egy leendő reformnál 
mindenesetre igen sokat jelent a végleges kialakulás tekintetében. 
Az aktualitás kérdését én ezzel elintézettnek is veszem az új refor
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mátus középiskolai tantervre vonatkozólag : ez a reform időszerű, 
kell és szükséges.

Néhány hozzászólásban felcsendül az a kívánság, hogy mellőz
zük a 2-ik modern nyelvet és elégedjünk meg csupán a némettel. 
Ez nekem egyénileg tetszetős vélemény, amelynek a debreceni gim
náziumi tanárkaiban is vannak hívei. A főérvünk az, hogy felesleges 
annyi nyelvvel megterhelni az ifjúságunkat és nagyon elég, ha a 
németet tanítjuk behatóbban. Maguk az úgynevezett „művelt“ Nyugat 
hatalmas nemzetei nem csináltatják ezt, a maguk középiskoláiban, 
nálunk is a trianoni aljas békediktátum vetett felszínre ilyen modern 
nyelvi kaleidoszkopiát, amikor naiv lelkek azt hitték, hogy ilyen 
úton-módon külföldi rokonszenvre tehetünk szert, sőt talán még 
területi engedményeket is kaphatunk. A haladó idők talán az ilyen 
bizakodásunkat már lelohasztották és a pedagógiai kilengéseket 
megint a nyugalmi pont köré kényszerítik ? Ki tud erre ma még biz
tosan felelni ? Mi azonban kénytelenek vagyunk számolni a 2-ik 
modern nyelvvel továbbra is és nem hagyhatjuk el azt, amely eset
ben a német heti óraszámát jelentékenyen fel lehetne emelni és taní
tását a mainál sokkal eredményesebbé tenni. Ilyen nagyarányú el
térés ugyanis, amely a 2-ik modern nyelvet egészen mellőzné, valóban 
joggal tehetné kérdésessé az államkormány részéről a mi külön tan
tervűnknek az elismerését és engedélyezését. Nekünk nem szabad 
szem elől tévesztenünk az állami tantervnek legfontosabb alapelveit 
és azokhoz legalább annyira ragaszkodnunk kell, hogy eltéréseink 
ne szakítsanak ketté minden szálat az állami középiskolákkal. 
Ha tehát komoly törekvéssé és céllá akarjuk megnőtetni a 2-ik modern 
nyelvnek elhagyását, akkor azt irodalmi lag, közgyűléseken, értekez
leteken kell megvitatni, megérlelni és oda fejleszteni, hogy abból 
általános óhajtás és ennek nyomában e téren általános átalakúlás 
is legyen.

Ugyanezt mondhatom a testnevelés fokozottabb ápolására. 
Többen felhozzák, hogy továbbra is csak heti 2 óra van beállítva a 
tornára és ebben egyáltalában nem nyilatkozik meg a fokozottabb 
testnevelés. Ebben tökéletesen igazuk van. Pedig nekem régi köve
telésem, hogy a torna heti 2 óráját emeljék fel lényegesen ; szerintem 
minden d. e., a 3-ik tanítási óra után lenni kellene 1 játék-, vagy 
tornaórának. Ezt egyik tanulmányomban részletesen, meg is indokol
tam (Tanulók túlterhelése, Debrecen, 1928). Rám utattam  ott arra is, 
hogy ezt ma már hírneves pedagógusok, kiváló orvosok, az Országos 
Közegészségügyi Egyesület, a Testnevelési Főiskola stb. programmsze- 
rűen hirdetik és sürgetik. Azonban e tekintetben is köt bennünket az 
állami törvény és általában a régi rendszer. Tegyük fel pl. csak azt, 
amit az egyik tanártestület javasol, hogy az alsó osztályokban heti 4, 
a felső osztályokban heti 3 óra jusson a tornára s ezt próbáljuk meg
valósítani : mit jelentene ez ? Először is a 8 osztályban összesen heti 
28 tornaórát, másodszor azt, hogy ennyi órát i tornatanárral és 
1 tornateremben jól és célszerűen lebonyolítani nem is lehetne. Hát
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még ha azon intézeteinkre gondolunk, ahol párhuzamos osztályok is 
vannak ! ? Ezért maradtam meg a látszólagos ellenmondás vállalásá
val is a heti 2—2 tornaóra mellett az egyes osztályokban, mert a 
szükséges fejlődést itt  először közóhajtássá kell nevelni, amelynek 
nyomában a középiskolák mai testnevelési rendszerének gyökeres 
átalakuláson kell átmennie. Különben is a heti óraszám csökkentése 
mindenütt lehetővé teszi azt, hogy akár játékórák bevezetésével, 
akár a sportnak rendszeres művelésével a testnevelést a mainál sokkal 
intenzívebbé tegyük.

Körülbelül ennyit akartam elmondani új tantervűnk készítésé
vel kapcsolatosan. Volnának még kisebb fontosságú részletek, ame
lyeknél szembetűnő az a körülmény, hogy egymással homlokegyenest 
ellenkező véleményeket hangoztatnak, de ezeket a kikiildcndő bizott
ság majd szépen összeegyeztetheti. Olyat csinálni bármiben, ami 
mindenkinek kivétel nélkül a helyeslését megnyerje, nem lehet ; 
megelégszünk azzal, ha a többség hozzájáruló véleménye segíti elő 
létrejö vételét.

Debrecen. vitéz Bessenyei Lajos

Az Evangélikus Tanáregyesület november 17-én tartotta rendes évi 
közgyűlését Budapesten, az Evangélikus Leánykollégiumban. Ez a 
közgyűlés ünnepe volt az egyesületnek, amennyiben most ünnepelte 
fennállásának 25. évfordulóját. A tagok nagy számban jöttek össze 
s megjelentek a testvéregyesületek kiküldöttei is, továbbá Dr. Mágócsy- 
Dietz Sándor díszelnök, ki az egyetemes felügyelő üdvözletét is hozta. 
Dr. Szigethy Lajos elnökölt s költői megnyitót mondott, melyet közlö
nyünk jelen számában teljes egészében közlünk, mivel ez a mostani 
közgyűlésen leköszönt kiváló férfiú utolsó ilyen alkotása. Beszéde végén 
szeretettel köszöntötte a vendégeket, kik közül először Dr. Szőcs Gyula 
szólt az Országos Tanáregyesület nevében, majd igen nagy hatással 
vitéz Dr. Bessenyei Lajos a testvér Református Tanáregyesület, Dr. 
Kopp Tibor a Katolikus Tanáregyesület nevében. Különösen hálásan 
vette az evangélikus tanárság a reformátusok elnökének személyes 
megjelenését, mellyel a szükséges szívvel-lélekkel való együttműködést 
igazolta. Ezután Dr. Oravecz Ödön titkár terjesztette be a huszonöt év 
történetét tárgyaló titkári jelentését. Igen érdekes volt, mikor leírta 
az 1907-ben tarto tt alakuló közgyűlés lefolyását, felsorolván azokat, 
kik az egyesület létrehívásánál ott voltak, köztük Szigethy elnököt, 
Rell alelnököt és saját magát is. Megható volt azonban az a része be
számolójának, melyben elvesztett iskolánkról szólt s i t t  őszinte fájda
lomtól csuklott el hangja Oravecznek, ki Rozsnyóról való és a beszterce
bányai evang. gimnázium utolsó igazgatójaként volt kénytelen a szép 
Felvidéket elhagyni. Mély hatást ért el őszinte szavaival. Az elhaltak

Az Evangélikus Tanáregyesület jubileuma.
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közül rendkívül meleg hangon, hozzá méltóan emlékezett meg Vi- 
dovszky Kálmánról, a Luther Otthon igazgatójáról, a budapesti leány- 
kollégium vallástanáráról, ki előzőleg Békéscsabán működött ugyané 
minőségben s ki a cserkészet terén mint evangélikus úttörő pótolhatatlan 
munkát végzett. Örömmel vették a tagok tudomásul, hogy a Tanárok 
Nevelési Alapjából újra több mint 6000 P jutott evangélikus iskoláink 
tanárai gyermekeinek s ez alapról a titkári jelentés is úgy számolt be, 
mint a huszonöt év egyik legfontosabb alkotásáról; a Protestáns Tan
ügyi Szemlének szerkesztéséről is volt néhány meleg, jóleső elismerő 
szava. — Dr. Losonczi Zoltán pénztáros kijelentéséből megállapíthatta 
a közgyűlés, hogy a mostoha viszonyok ellenére is biztos alapokon 
nyugszik az egyesület pénzügye s főleg a tanulójárulékok által irodalmi 
céljai biztosítottaknak látszanak. — Ezután sajnálattal vette a köz
gyűlés a bejelentést, hogy Szigethy elnök végérvényesen vissza kívánván 
vonulni, a választmány az elnöki tiszt betöltését indítványozza. Erre 
Dr. Bőhrn Dezső a tisztikar és munkatársak, de az egész egyesület nevé
ben mély megilletődéssel vett búcsút a szeretett vezértől, ki nélkül 
egyesületünket el sem tudná képzelni s örömmel köszönte meg azt az 
elhatározását, hogy a választmányban mint tag tovább is támogatni 
kívánja az evangélikus tanárság munkáját. Szigethy Lajos a tőle meg
szokott szívélyességgel válaszolt s erre indítványára a közgyűlés 
Dr. Domanovszky Sándor egyetemi professzort választotta meg egy
hangúlag új elnökül. S mivel ő, mint egyetemi tanár, távolabb áll a 
középiskolai egyesület munkájától, betöltötte az egyesület a régebben 
üresen hagyott ügyvezető-alelnöki tisztséget Dr. Bőhm Dezsővel, míg 
főjegyzővé Németh Sámuel soproni igazgatót, Szemlénk szerkesztő- 
bizottságába a lelépő Szigethy helyett Dr. Bell Lajost választotta meg. 
Ezután Mágócsy-Dietz Sándor és Rell Lajosból álló bizottság hívta meg 
az új elnököt, ki a lelépő elnök üdvözlésére keresetlen, megnyerő szavak
kal válaszolt és kijelentette, hogy nem kereste soha a közéleti szereplést, 
de viszont kötelességének ismerte a mai nehéz időben azt, hogy az evan
gélikus tanárság hívó szavára vállalkozzék e megtisztelő tisztség be
töltésére. — Abban a reményben oszlottak szét a tagok, hogy a 25 éves 
múlthoz méltó új korszak kezdődik Isten segítségével.

Budapest. B. D.

Nem egészen véletlen az, hogy a vallástanítás szerve, a vallás
tanári testület hivatalosan a tanáregyesület alosztálya. Bizonyos 
mértékig szövetségi állapotban van így egymással az egyháznak két 
olyan tanítási szerve, amelyik közül az egyik a humánum kérdéseit, 
a másik pedig kizárólag a hit kérdéseit viszi az ifjúság leikéhez közel.

Ennek az együttműködésnek nemcsak baráti és lelki kapcsolatai 
vannak, hanem olyan iskolapolitikailag is megalapozott előzményei, 
amelyeket a két testületen kívül álló és hatalmas közületek is respek-

Vallástanítás és az ifjúsági munka.
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tálni kötelesek. A porosz szociálista rezsim, amely általában a vallás- 
talanságot akarta az iskolákba belevinni, ilyen történeti okok miatt 
hagyta meg az iskolákban a vallástanítás intézményét és tényezőit. 
Az egyház mind a mai napig is rekriminál azon, hogy ezeken a helye
ken megkevesbült az ellenőrzési és felügyeleti tevékenysége, de az 
államhatalom minden ilyen petícióra azzal válaszol, hogy az egyete
mekbe beépített teológiai fakultások felett sem gyakorolhatott sem 
a múltban, sem a jelenben ellenőrzést s az egyháznak meg kellett 
nyugodni abban a jogos optimizmusában itt is és o tt is, hogy a fent- 
nevezettek mégis lelkész jellegű emberek, akik nem felejthetik el az 
ezzel járó kötelezettségeiket.

Az iskola tényezői mindig megbecsülték a velük együtt működő 
vallástanárokat és a protestantizmus megerősödésében nem becsül
hető le sohasem az a tény, hogy a vallástanár olyan hathatós támo
gatókra talált az iskolákban, akiknek segítségével erőteljesebben és 
komolyabban, több hatással végezte és végezhette munkáját. Érde
kes megemlíteni viszont itt rögtön azt, hogy a vallástanár munkájá
nak egységét látta megbontani sok komoly protestáns tanár akkor, 
amikor ráeszmélt arra, hogy napjainkban a vallástanár segítségére 
olyan idegen tényezők kapcsolódnak bele a munkába, akik kétség
telenül komoly hittel és lebecsülhetetlen missziói érzékkel állnak ren
delkezésre, de talán nem mindig egészen szerencsés pedagógiai el
gondolásokkal.

Ez a felvázolt helyzet vonatkozik nemcsak felekezeti iskoláinkra, 
hanem általában minden olyan iskolára, ahol vallástanítás folyik. 
Az egész kérdéskomplexumnak van egy olyan pontja, amelyben szo
katlanul vehető észre az itt megszokott őszinteség érthetetlen hiánya. 
A diákmisszionizálás végzőivel szemben igen sok helyen azzal aka
dékoskodnak, hogy a tanulók amúgy is túl vannak terhelve. (Legyen 
szabad itt megemlítenem, hogy az egyik legnagyobb fővárosi közép
iskolában az ifjúság körében a tetemes rendkívüli órák mellett még 
34 egyesület működik.) S a vallásos megmozdulásokat olyannak 
tekintik, ami az amúgy is igénybevett ifjúságnak nagy túlterhelése.

Viszont azok az ébredési mozgalmak, amelyek az egyházak 
munkamezőit újra és mélyebbre akarják szántani, nem törődve a 
hivatalos tudományos teológia hallgatagságával, maguk tűznek ki 
célokat, elveket és módszereket dolgoznak ki, olyan szervezkedése
ket indítanak meg, amelyeknek csak részleges sikere esetén a magyar 
protestáns ifjúság nagy részét máris evangelizálták.

Az iskola munkája felett őrködő egyház eddig nem dicsérte meg 
sem az iskolai fórumok passzivitását, amely a vallástanár önálló 
munkakörének megvédésében nyilvánult meg s nem mérte meg azt 
a nagyrészt közösségi szellemből megszületett s önállónak vehető 
vállalkozást, amely minden akadályon keresztül is feltétlenül dol
gozni akar. Azt a kiváró politikát folytatta, amelyben van valami 
természetes bölcsesség, de krízisek idején esetleg tragédiákat hozhat 
magával.
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Egyelőre a helyzet az, hogy többszörös tanácskozások után is az 
iskolában minden szabad, ott mindenki misszionálhat s az eredmé
nyért aggódó tényezők, vagy a komolyan dolgozni akaró vallástaná
rok azt a kérdést teszik fel egyelőre csak önmaguknak : kössek-e 
paktumot a nekem segítségemre siető közösségi és egyesületi embe
rekkel, vagy a vallástanítást és annak lehetőségeit a megváltozott 
idők szelleme és a mai különleges követelések kívánságai szerint 
végezzem el ?

Így tornyosul a címünkben adott kérdés nagy közegyházi kér
déssé. S vonatkozik ez nemcsak a hazai evangélikus, hanem a hazai 
református helyzetre is. Vagy nem szomorú-e az, hogy a múltkor 
egyik középiskolában, ahol a református vallástanár érzelmileg a 
Mekdasz-hez tartozván, a SDG. egyik fiatal teológusát kapta meg 
segítőtársul azzal a rendelkezéssel, hogy a vallástanár csak tanítson, 
a teológus pedig beszervezi és megtártja az ifjúságot a SDG. egye
sületben.

Aki csak egy kissé szereti az ifjúságot és meggyőződése szerint 
fontosnak ta rtja  az iskola szükséges önállóságát, bizonyára egyetért 
e sorok írójával abban a tekintetben, hogy e kérdés sürgős rendezésre 
vár s a megoldás lehetőségei az összes felelős tényezők bevonásával 
úgy végzendők el, hogy megbántottságot egyik tábor se érezhessen s a 
megoldás eredménye feltétlenül szolgálja az egyház hasznát.

Ez okból vegyük vizsgálat alá úgy a helyzetet, hogy mindkét 
munkaközösség programmját és kötelezettségeit bírálat alá vesszük, 
pedagógiai és teológiai elgondolásaikat és célkitűzéseiket objektív 
kritikának vetjük alá s e vizsgálódás végzése közben igyekezni fogunk 
állandóan szem előtt ta r ta n i: az egyház, az iskola és az ifjúság 
érdekeit.

Érthetőnek tartjuk azt, hogy imádkozó, kegyeskedésben élő 
alakulatok munkaterületek után néznek. A külföldi érintkezések 
révén természetszerűen fordulnak éppen az ifjúság felé. Aliiba talán 
ebben az elgondolásban ott keresendő és található meg, hogy az ifjú
ság körében is azzal a módszerrel és elgondolásokkal akarnak dol
gozni, mint a felnőttek körében. Mert amennyire íilozófiailag meg
engedettnek látszik az, hogy a felnőttekkel a megtérés és a paruzia 
gondolatainak szükségességét hangoztassák, az ifjúság körében erősen 
problematikus ez az ismeretlen teológiai kör s tegyük hozzá azt is, 
hogy pedagógiai szempontból is csak káros hatásúnak lehet megítélni.

Az ébredési mozgalmak emberei teológiailag sok esetben telje
sen fedik a teológiai hivatalos? álláspontot, de ők a saját köreiken 
belül is ismerik azokat a lelkeket, akik fanatizmusukban és elragad
tatásaikban már nem egyszer lépték át a dogmatikai határokat s 
tanításaikkal a szakadárság határán mozognak. Felnőtt hívő keresz
tyének életében az ilyen tanítások hatásai nem lehetnek annyira 
katasztrofálisak, mint a zsenge ifjúság körében, amelynek az egyház 
által az a kötelessége van, hogy a hivatalos és egészen autentikus 
tanításainkat megismerjék.



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

Viszont abban igaza van a munkálkodni akaró és a vallástanítás 
szervein kívül álló ilyen tényezőknek, hogy az ifjúságnak több időt 
akarnak szentelni. Akcióikkal és munkás elhatározásaikkal nem abból 
a bírálatból indulhatnak ki, hogy a vallástanítás elégtelen és hatásai
ban kifogásolható, tehát nem bírálati tényből indulhatnak ki, hanem 
egyszerűen csak abból a lelkiismereti helyzetből, hogy az ifjúság 
vallásossá tétele érdekében még többet kell nyújtani nekik, mint a 
hivatalos tanítási anyagot.

Ebben a meglátásukban és követelésükben van igazság és ebben 
a programmjukban számíthattak az egyház megértő támogatására 
is, de abban volt a hiba az így megindult jószándékú tevékenységben, 
hogy ez az akció a vallástanítás hivatalos szerveinek megkerülésével 
indult meg s így vált az evangelizáló munka sokoldalúvá, bizonyos 
mértékben rendszertelenné és pedagógiailag kifogásolhatóvá. S abban 
is volt részükön bizonyos jóindulatú tévedés, hogy a vallástanítás 
mai szervében nem ismerték fel azokat az aktív keresztyén és teo
lógiai vonásokat, amelyek ma abban kétségtelenül megvannak.

A két fél egymást nem ismeri és eddig nem is akarta egyiket a 
másikánál értékesebbnek elismerni s így került az ifjúság két őrlő 
éles szikla közé, amiből eddig is jelentős károk származtak.

A helyzetnek ez az őszinte feltárása bizonyára csak azt hozhatja 
magával, hogy a két tábor egymás megismerésére fog vágyakozni. 
A megismerés egymás kellő értékeléséhez fog vezetni. S a kellő érté
kelés hozhatja létre azt az egészséges szövetkezést, amelynek ered
ményeképpen az ifjúság többet kap, valószínűen krisztianizálódik 
s a közegyház is tudatára ébred annak, hogy egyetemes egyházi be
állítással, azonos programmal s egységes munkabeállítással az esetleg 
eddig elmulasztottak idejekorán pótolhatók.

Egyéni féltékenység és hiúsági szempontok akadályozhatják 
ezt a munkát. Bizonyos gátló körülményeket a megindulás elé dob
hatnak felelős és nem felelős tényezők. Bekövetkezhetik az is, hogy 
az egyesületi munkaerők a munka lázas végzésében egészen a szigorú 
konfesszionalizmus hatalma alá és az egyház tengelye mellé kerülnek 
s ezzel szeretett közösségük és egyesületük existenciája válik proble
matikussá, vagy talán éveken át szünetelni is fog annak a működése. 
De vájjon mi a fontosabb éppen az ő elgondolásaik szerin t: az-e, hogy 
egyesületük virágozzék és az ifjúság elhanyagoltassék, vagy az, hogy 
az egyházban új és egészséges munkatevékenységek induljanak meg 
és pozitívummá váljék az egyház határozott ébredése. Nem lehet 
kétséges a döntés s az igazság is abban van, hogy ez utóbbi esetben 
az egyház és az iskola hivatott tényezői is megnyugosznak a dolgok 
ilyen egészséges fordulatában.

Ha pedig hibás ez az elgondolás s minden fog folyni a régebbi 
két fronton való s egymást emésztő harcban, akkor azok vessenek 
magukra, akik bizonyos mértékben birtokon kívülről indultak el s 
idézték elő nagyrészben a meg nem értés tényeit.

Egy bizonyos : a vallástanárnak az a kötelessége, hogy az ifjú-
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ságot az egyháznak nevelje s velük a templomokat töltse meg. Ahol 
ez nem történik, ott hibás mulasztás konstatálható s ezért öt fegyel- 
mileg is felelősségre lehet venni. Kötelességük az is, hogy hithü és 
komoly keresztyénekké neveljék az ifjúságot, akikben soha senki 
nem fog megbotránkozni. Ha ezen az elgondoláson túlteszik magu
kat s a hivatalos egyház nem veszi észre ezeket a feltétlenül észre
vehető hatásokat, akkor gonosz munkások. Meggyőződésem szerint 
a segítés azonban csak úgy gondolható el, hogy a kívülről jövő segítség 
csak aláhúzottan és szelíden figyelmezteti ezekre a hiányokra. 
A csak tanító vallástanár is hívő keresztyén. Munkáját is ez a kizáró
lagos főelv befolyásolja, hogy növendékeit hasonlóvá igyekezik tenni.

Főszabálynak pedig az állítható végeredményképpen : a vallás
tanítás mint olyan, egyben ifjúsági munka. S az ifjúsági munka sok 
tekintetben vallástanítás. Ezt vallja majdnem valamennyi vallás
tanár.

Budapest. Gaudy László.

A  diákszerelem vallásos és erkölcsi elemei.
1. ,,Van a Louvre-ban egy gyönyörű kis kép — olasz mester mun

kája —, az „Ádám ébredése“ . A kép közepén, napsugaras víztükörben 
fürdő kék dombok és olajfák ölén, az első ember, félig felemelkedve, 
nyíló szemeivel nézi a ragyogó világot. A reggeli párák mesteri fény
hatásaival a művész letompította a táj szépségét, hogy minden fényt 
abban az egy tekintetben összpontosítson. A tekintet mély, tiszta 
és büszke. Erezzük, hogy az ember erejének, királyi voltának tuda
tában van.

E kép a hasonlóság kapcsán, egy másik ébredésre emlékeztet. 
Egy éjszaka elég arra, hogy a nyugodt gyermeket átalakítsa és lényé
nek legmélyebb forrásaiból ismeretlen erőket dobjon felszínre. 
„Lefeküdt mint gyermek és m int férfi ébredt fel.“1

Az eddig kifelé forduló, erőinek egyensúlyát megtaláló, nyugodt, 
biztos gyermek a tizennegyedik énében egyszerre csak új világba lép, 
önmagába kezd mélyedni, mindent más szemmel vizsgál, új világosság 
fényénél messzebbre lát, megindul benne az értékek átértékelődése, 
az örök sorsot kezdi keresni, a tiszta, nemes éniség felé törés ellent
mondásai elborítják. „Nemcsak a nemi érésről van itt  szó, hanem 
hat (ez) az egész szervezetre, az egész lelki életre s magával hozza 
az összes funkciók erős átformálódását, mely, persze, teljesen egyen
lőtlen ritmus szerint megy végbe.“1 2 Spranger szerint „az új lelki 
struktúra ismertető je le i: 1. Az Én felfedezése ; 2. az életprogramm 
fokozatos kialakulása ; 3. az élet egyes formáiba való beleilleszkedés.“3

1 A. Wautier cl. Aygalliers : Les disciplines de l’amour. 79—80. 1.
2 Dühler : Az ifjúkor lelki élete. 23. 1.
3 Spranger : Az ifjúkor lélektana. 42. 1.



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

Nem kísérhetvén itt figyelemmel az új élet kibontakozásának egyes 
fázisait, küzdelmeit, rátérek a serdülés korábbi (14—18, mások 
szerint 14—17 év közötti) szakaszának egyik legtöbbet tárgyalt s 
talán legfontosabb jelenségcsoportjának, az ifjú szerelmi életének 
vizsgálatára (különösen a 2. világába esik anyagom).

• Az ösztönös nemi életet messze túlhaladó élményeket találunk 
a diákszerelem cím alatt. A nemi ösztön ingerein túl a társadalomba 
leendő betagolódás, az élet-, sőt a lélektárs keresése, az élet teljessé 
tétele, megváltatása az, ami együttesen a szerelmi élet tartalm át 
kiteszi. Tovább menve, azt is meg kell állapítanunk, hogy a testből 
kiinduló szekszuális elem egyideig elkülönödik a lelki eredetű erotikus 
elemtől. „Egy ideig elkülönülten jelentkeznek, hogy a virágzó élet 
teljességében újra egyesüljenek. Másképp nem érthető egymáshoz való 
viszonyuk.“4 Jelen dolgozat keretében éppen a szekszuális területébe 
át nem csapó erotika elemeit szeretném felmutatni, szem előtt 
tartani mindig azt, hogy minden idevágó élmény az új, teljesebb, 
szellemibb élet felé haladás kísérlete, az igazi élet megragadásának 
egyik próbálkozása. Itt kell megjegyeznem azt is, hogy én mindenütt 
a diákról beszélek, diáklányról nem !5

2. A szerelem, a testi-lelki szépségben gyönyörködés első tárgya 
nem az Énen kívül, hanem belül található. A forrás tükrében önmagát 
néző, önmagába szerelmesedett Narcissus képében tökéletes m intát 
hagyott reánk a klasszikus ókor etekintetben. Az önmaga erejét, 
ügyességét, gondolatainak, érzéseinek pompáját átélő ifjú megrészegiil 
külső s belső életjavaitól s auloerotizmusában megáll rövid ideig a 
felfelé vezető úton. Sok ifjúkori barátság szövődik a bontakozó élet 
kincseinek másik által elismeréséből, csodálatából. De „vonakodás 
nélkül merem állítani, hogy . . .ideális értelemben a hasonló neműek 
kölcsönös vonzódása legalább éppoly gyakori, mint a különneműeké, 
sőt, hogy ez a többnyire teljesen tudatossá nem váló szerelmi irány 
normális átmeneti lépcső.“6 Ha meggondoljuk, hogy minő szerepet 
tö lt be az alsó osztályos szemében a felsős, a fiú előtt sorsideál, vagy 
éppen a felnőtt férfi, akinek már minden szabad, végül, aki az esz
mények élő hordozója, akkor igazat kell adnunk az ilyen értelmű 
homoszekszualitást illetően Sprangernek.

Az előlépcsők gyors megtétele után feltűnik a szentély. A serdülő 
emberben hiány támad a második személy, a „ te“ után. Önmagában 
ürességet, elégtelenséget talál, nem lesz elég önmagának s e hiányt, 
ez űrt rövidesen betölti valaki. Az életnek ki kell egészülnie, az ön- 
megismerésnek a „más“ megismerésén kell előhaladnia, a más 
illetésén meg kell gazdagodnia s ez a „más“, ez a „ te“ , ez a létet

4 Spranger i. m. 133. 1.
5 Tárgyalásom során vizsgálni kívánom előbb a diákszerelem fellépését, 

jellegzetes vonásait, majd a vele kapcsolatos erkölcsi, továbbá vallásos ele
meket, végül néhány nevelői gondolatot kapcsolok fejtegetéseimhez.

6 Spranger i. m.. 90. I.
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betöltő valaki a „nő“. „Az érzékiség teljes felébredése oly színt ád 
gondolatainknak, mellyel azok eddig nem bírtak. A képzelődés is 
kiveszi a maga részét. . . Az ember nem egy meghatározott nőt 
szeret, hanem „szereti a szerelmet“ . Ebben az időben az átalakító 
képzeletnek olyan hatalma van bennünk, a túláradó életnek olyan 
ereje, a kifelé való nyilvánulásnak, valamelyes cél szolgálatába állás
nak, az önfeláldozásnak olyan szüksége, hogy ez valóban áldott egy 
korszak.“7 A sóvárgott szépség hordozója nem lehet sem az én, sem 
a hasonlónemű. Az élő szépség hordozója, a leány, nem késik sokáig 
megjelenésével. Az idegen test szépségében, kedvességében, gyöngéd
ségében való gyönyörködés, annak bármi vágyása, a szerelem egy 
szempillantás alatt rabul ejti az ifjút. Elég az utcán megpillantani, a 
színházban, társaságban meglátni és megindul a ,,kristallizáció“ 
folyamata, azaz a lelket megragadó személy egyszerre a világ szépe 
lesz, minden jóság, finomság, nemesség, eszményiség teljességének 
hordozójává válik. Az „ideál“, „ő“ testesíti meg mindazt a kívánatos 
értéket, amiért érdemes élni, érdemes küzdeni. „ 0 “ lesz a lélek 
hordozója, kinek szemeiből az üdv sugárzik, kinek léte maga a csoda, 
úgyhogy a föld alig méltó hordozni „őt“ . Az eszmény hordozója, 
kire az ifjú szent hódolattal és csodálattal tekint, lehet kisebb, 
egykorú, de gyakran idősebb leány, vagy éppen asszony. Az ifjúnak 
e szerelmi rajongó állapotát esztétikai szerelemnek nevezhetjük. 
„Az ifjú csak egy olyan élő szernélgiség halandó edényén keresztül 
közeledik az eszményhez, amely számára a messzi távolban fekszik, 
akibe magát beleérzi, akit (idealizálva) megért, akivel szimpatirozni 
tud .“8 Az eszményképnek ugyan nagyon kevés köze van ahhoz a 
képhez, melyet az ifjú róla alkotott magának, sőt csupán csak a 
létezés és a róla alkotott érzéki kép vonaláig egyezik a valóság és 
az eszmény. De ez nem okoz egyelőre bonyodalmat. Az ifjú élvezi 
saját fantázia-képének pompáját, sugárzó lényét; tele van az újabb 
látásuk által felébresztett sejtelmek, eszményítések boldogító árjával. 
„A szerelem elénk tárja legfenségesebb balgaságait, bohó szeszélyeit, 
a tér- és időbeli végtelenség merész álmait. Szorosan az eszményi 
törekvések mellett találjuk azonban az első érzéki vágy heves, cél
talan kitöréseit és az ifjú-képzelem az érzékiség első lázával meg
rendíti a gyönge, törékeny szervezetet.“9 Ha eddig a „mással“ nem 
törődött, holt szívvel járt az ifjú, most kinyílik szíve s az örök sze
relem dicsfényéből övezetten bevonul oda „ő“ . A titkok legna
gyobbika, legboldogítóbb, egyben legfájdalmasabb faja befészkeli 
magát lényének rejtekében. Az élet szépsége, királyi gazdagsága 
felnyílt előtte. „Napkelet földje, tele frissen nyílt harmatban és 
napsugárban fürdő virágokkal; szűzi föld, hova még láb nem lépett, 
melyet por, szenny be nem mocskolt. Ez a szerelem kinyílásának 
földje, hova az ifjúság barátságán, mosolyán és játékán át ju t az

7 Payot : Az akarat nevelése. II. 103. 1.
8 Spranger i. ni. 94. 1.
9 Mantegazza : A szerelem élettana. 168. 1.
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ember. Még csak édességéről ismerős az érzelem, hol a fájdalom 
árnyéka sem tűnik  még fel. Még akkor is édes a szerelem, ha köny- 
nyeket fakaszt. Nem kell sajnálni tőle még könnyeinket, bánatunkat 
sem. De az a föld, melyről beszél... napjaink előtt úgy áll, m int 
fénylő paradicsom, ahol elég az élet öröméhez az egymás látása, a 
távolról, tisztelettel való, szóban ki sem fejezett imádat.“10 11 Az imádott 
„olyan magasan van fölöttünk, m int a csiilag az égen. Az ember csak 
nézi, nézi és vágyódik utána, de, úgylátszik, sohasem emelkedhetik 
fel odáig.“11 De mégis vonz az ideái. Látása megrészegít, egy, talán 
nem is oda szóló mosolya üdvözít. A remegés, a várás, a belsőből 
felcsapó újabb látomások lángja állandó hullámzásban tartják  az 
ifjú lelkének tükrét. Remek ieírását találtam Gárdonyinál e lelki 
állapotnak : „Nekem nyújtotta (az aranypénzt) a tenyerén át lefelé 
fordítva. A keze belesimult a kezembe s én azt hittem, elájulok, 
valami olyan boldog, bűvös zsibbadás nehezült rám a keze érinté
sé tő l... S attól fogva valami nehéz, édes nyomás volt rajtam. 
A hangja olyan volt nekem, mint a zene. Ha szobámban ültem s ő 
haladt át a folyosón, a szívem dobogása is ellassult, míg boldogan 
figyeltem a cipője kopogására. Ha mellettem suhant eí és megérintett 
a szoknyája, szinte belekábultam ... Érdeklődéssel néztem a lába 
nyomait, az árnyékát s ha nem nézett rám, őt m ag át: az arca, keze 
minden kis részét, haja szálainak finom hajlását, a mozdulatait. 
Csodálatos volt nekem minden és gyönyörűséges... Egy reggel, hogy 
a templomból haza tértünk, én hoztam a két hölgy imádságos köny
vét s . . .nem tettem  le az asztalra, hanem mintha szórakozottságból 
történne, bevittem magammal a szobámba. Előforgattam a szent
képeket a Hedvig könyvében és csókoltam őket, mint ahogy ő csó
kolta a templomban. Csókoltam a könyvet is kívül-belül, csókoltam 
és ráborultam.“12

A diákszerelem első állomása ez az egy helyben álló, vagy kis 
körben mozgó, szemlélődő távoli szerelem. A titokzatos, az érzék
feletti világában mozog az érzéshullámzás. Talán nem is ismeri 
személyesen im ádottját az ifjú, lelke mégis tele van vele. A tisz
telet, hódolat, a halhatatlanra való vágy, mélységes szeméremérzés 
jellemzik e rajongást. Az érintés, az érzékiség legkisebb vágya sem 
lép fel, vagy ha igen, azonnal kiszorítja a szent láng. Évekig 
is eltarthat ez az állapot, míg megelégszik azzal, ha szabad távolról 
nézni, csodálni „ő t“ . Az ideál ruhájának színe, arcának vonásai, 
elejtett, máshoz intézett szavai, az ablakából kiszűrődő fény, a 
redőny lehúzása, a róla hallott bármiféle hír : a „szeret — nem szeret" 
sarkai körül helyezkedik el kedvező, vagy kedvezőtlen előjellel. 
Órákig képes sétálni az imádott ablaka előtt, hogy bár árnyképét is, 
de megláthassa. Virágokat visz napról-napra az őt jelképező fa elé. 
Képével alszik el s képével ébred fel. Félénken keresi az alkalmat,

10 Ch. Wagner : La jeunesse. 361. 1.
11 Szitnyai : Aranykarika. 264. 1.
12 Gárdonyi : Szunyoghy Miatyánkja. 76—77. 1.
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hogy közeledhessen felé s előre eltervezi a találkozás lehetőségeit, 
lefolyását, izgalommal várja beteljesedését. ,,A próbabálon megvolt 
a mód, hogy a távolról imádott, ismeretlenül rajongással körülvett 
„nagy“ leányt is felkérhessük egy-egy táncra.“18 Ismeretség után is 
megmarad a távolság. Semminek érzi magát a leánnyal szemben az 
ifjú, teljesen elfogódott, szótalan, vagy sokszor csak értelmetlenségeket 
dadog, csupán szemének néma hódolata, búcsúra nyújtott kezének 
remegése, egész lényének nyugatalansága árulja el indulatait. Felix 
Dahn életének 14 éves korában pillantja meg először azt a 13 éves 
leányt, aki a szomszédságban lakik. Rögtön megváltozik. Minden 
csendes hódolata ő felé irányul, az ő ,,Didosa“-ja felé. Minden nap 
úgy irányítja lépteit, hogy hét év alatt 2772-szer üdvözölhette. De 
az egész idő alatt alig merészeli megszólítani. Egyáltalán csak néhány 
szót váltottak. Csak néhány rózsát adott ajándékba. De lelkében a 
leány az istennő, az egész világ kinyilatkoztatása. Otthon formális 
Didosa-kultuszra rendezkedik be ; sok költemény születik. S ez a 
sokáig tartó  ideális sóvárgás megóvja az alacsonyabb szórakozásba 
való elmerüléstől. „Nem volt ez szenvedély — 14 évvel! — később 
sem fejlődött valódi szerelemmé, hiszen akkor a történet más for
dulatot ve tt volna, „történet“ lett volna belőle ; de éppen semmi 
más nem lett belőle, mint sok-sok ezer vers és — valóban a legérté
kesebb — részemre a tisztesség varázsköpenye... Didosát semmi 
kívánság nem kívánta. Mint valami égi királynő, aki magasan lebeg 
felettünk, fénylő óriás felhő tetején ; akinek testi szépségei után 
minden vágy bűnös aljasság volna, úgy lebegett ez a sugárzóan szép, 
néma szentkép életem egész folyása felett.“13 14 — Megindul a nóta- 
gyiijtés, m int a vallomás közvetett kifejezése, a versírás, egyelőre 
az asztalfiók számára, majd mint hódolati ajándék, néha egész kötet 
formájában ju t az imádott lény kezeihez. A művészi hajlandóság testet 
öltött darabjai (zenedarab, kép, faragvány), mind a felélesztett, meg
ihletett lélek felajánlott áldozataiként kerülnek az „ő“ oltárára. 
Ő lesz a védőangyal, a patrona, az élet k irálynője...

Felfakad előbb a szégyenérzés, ha „ő“ előtte kedvezőtlen szín
ben tűnhetett fel. Észreveszi a diák cipőjének, ruhájának hiányos 
voltát, származásának alacsony voltát, rossz megszokásait, züllött 
élete megvetésre méltó voltát, rossz bizonyítványának hátrányait 
és nagy akar lenni, méltó őhozzá. Meg akarja m u ta tn i: kicsoda ö. 
Hozzáfog tanulni s a negyedikben még alig elégséges T. E. ötödikben 
félévkor majdnem jeles rangú, év végén pedig szín jeles lesz, hogy 
a Szászvárosról jö tt új leány, Sch. E. előtt imponáló személy lehessen. 
(J. L. közlése.) Komlóssy István élete a Bea látása után „megtelt 
valami csodálatos tartalommal, amely állandó kábultságban ta r
to t ta . . .  Képzelete annyira felfokozódott, hogyha énekórán szép, 
erős hangja felemelkedett és vezetni kezdte a kórust, vagy ha az

13 Makra—Mohr : Iglói diákalbum. 147. 1.
14 Spranger i. in. 96. 1.
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iskolában egy-egy felelete sikerült, a tornateremben pedig valamely 
veszélyesebb térdkelepnek fogott neki a nyújtón, mindig úgy érezte, 
hogy ezzel közelebb fog jutni a leányhoz. Akaratok, erőfeszítések, kép
zelgések és nagy tervek körvonalai szállották meg, amelyek meg
töltötték az életét.“15

3. A diákemberek hősies, nagy álmainak forrása az, hogy nagy 
tetteket végrehajtván, elérhessék a magasan lebegő ideált. Két ada
lékot közlök szemléltetésül :

Új dalaimban újul a lélek
...M indent adok.
Lángot adok, mely gyújtson a Mának
Mécset, amellyel éjszaka látnak
Még vakok is tá n ...  így akarom. (P. A. verseiből.)

„Igyekszem, hogy a bizonyítványom, amelyet szerezni fogok, magyar 
kálvinista diákhoz méltó legyen. Igyekszem, hogy a fiatalos, illetve 
koravén ábrándjaim valóra váljanak.“ (P. A. levele.)

A diák önképzőkörben, diáklapokban, gyűléseken szerepelgetni 
kezd, a sportpályákon kiválik, társaságban szóvivő akar lenni, hogy 
csak jót halljon róla a leány, csakhogy egy jó szót, elismerést kap
hasson, amit megkapván, a kiválasztatás jelének lát. A feltűnni vágyó 
ifjú beszélni kezd valódi, vagy képzelt jó tulajdonságairól, egyéni, 
vagy családi értékeiről és hogy közelében lehessen szíve választott
jának, minden lehető alkalmat megragad szolgálatai felajánlására, 
lovagias mivoltának bebizonyítására. Nincs az a szolgálat, amit el ne 
végezne, legyen az keztyűfelvétel, dolgozatmegirás, tartalmi kivo
natok másolása, könyvek cipelése, kirándulások, csolnakázások 
alkalmával megerőltető munka stb. Annál boldogabban végzi fel
adatát, minél nehezebb, minél nagyobb erőfeszítést kíván.

A tiszta, töretlen ideál képét hordó, a körülötte levő szolgálat 
örömét élvező, minden munkáját a Reá nézés, Hozzá méltónak lenni 
igyekezés leikével végző diák úgy érzi, hogy érdemes élni, öröm élni, 
van célja az életnek, van a világon ideális jó, eszményi érték.

De a szerelem nemcsak a jelen számára rendező-elem, hanem 
a jövőre nézve is az. Az eszmény képével gyakran találkozó, vagy 
hosszú idő óta ismerős diák lelkében felmerül a majdani egy életet 
alkotás gondolata is. A séták, társaságban együtt tö ltö tt idők, majd 
a magánosság órái alatt lassan kialakul a lelki egység kívánalma, 
majd megközelítése. Az állandó egymás mellé ültetés, együttes meg
hívás, barátok tréfás, majd komoly megjegyzései, a névnap, születés
nap, ünnepek alkalmával küldött ajándékok, más városból, kirán
dulásokból hozott emlékek, az apró ellentétek utáni békülések, 
együttes szereplések, a hosszabb idő alatt mutatkozó hűség, az egy
másnak megfelelés megérlelik az egész életre szóló szövetség gondo

15 Zilahy : A szökevény. 17. 1.
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latét. „Úgy néztem I.-t, mint feleségemet, minden számításom az volt, 
hogy elveszem. Tudta mind a két család, hogy szeretjük egymást 
és bár apám tréfálkozott is emiatt, csendesen ő is jóváhagyta jövö 
terveinket. Ha I. megfeledkezett néha, szerintem, a kötelező hűségről, 
azonnal figyelmeztettem : ha én szeretem és rá várok, ő is tegyen 
így.“ (Sz. L. közlése.) E gondolat a komoly férfiúság lelkét növeli a 
diákban, mint a Szitnyai adaléka is mutatja : „Gondoltál-e már a 
nősülésre? — kérdezte Gusztó hosszú hallgatás után.

Semmi sem érthetőbb férfiak között, mint ez a kérdés.
— Hát hogyne — feleltem fölényesen —, hiszen alig lehet 

valami az életben, amire többet gondoltam volna, mint a nősülésre.
— És hogyan?
— Csak úgy — vonogattam a vállamat —•. Amikor én leszek 

majd ura az Évikének.
— És komoly szándékaid vannak?
— Csakis... csakis komoly szándékaim.“16
Mindez a legkomolyabb elhatározás és legtisztább vonzalom 

jegyében, az érzékiség gondolatainak kizárása mellett történik, vagy 
az legfeljebb tudatalatti ható tényező szerepét játsza e fokon ! 17 Az 
íglói Diákalbum tanúsága szerint a leányos házakhoz való járás, a 
táncmulatságokban való részvétel eredménye nem a „kötelesség- 
mulasztás volt, hanem a jobb modor elsajátítása s nagyobb igyekezet 
az iskolai munkák elvégzésében.“18 Sőt Bühler egyik adalékja egye
nesen ezt mondja az ezután kiválasztandó lény iránti hűségről: 
„Addig aztán kerülni kell a szerelmi élményeket és várni, míg testem 
teljesen kifejlődik. Még ha ég is testemben a vér?. . . Úgy kell lennie, 
nem szabad mást tennem !. . . Egy lépéssel előre, közelebb a felsőbb
rendű emberhez, a jobb énhez ! Hogyan várhatnám el, hogy a gyer
mekeim erős akaratúak és lelkileg tiszták legyenek, ha én nem mara
dok erős? Hogyan léphetnék egy fenségesen tiszta és szép leány elé, 
ha előtte belebocsátkoznám mindenféle szerelmeskedésbe?“19

A kép azonban nem mindenütt ilyen vigasztaló. Jóllehet, az 
érzékiség határain nem csap túl a diákszerelem, mégis vannak káros 
és kóros kinövései. Az ismétlődő egyiittlét, a zálogkiváltások máskor 
is megkívánt csókjai, a bújócskák ölelgetése, az esti séták búcsú
jelenetei stb. kegyetlenül felizgatják a serdülő fiúkat. Aludni nem 
tudnak, figyelmüket összpontosítani nem képesek, más beszédtéma 
nincs, mint az újabb találkozás, kirándulások, mulatságok rende
zése, a vállalt kötelezettségekben eljárás, újabb pénzforrás meg
nyitása, (mert pénz az soha sincs elég a ruházat tökéletes elegánciájá- 
nak biztosításához). A „szép álmok“ kimerítik a diákot, a leendő 
„sógor“ indítványainak nem tudnak ellentállani, a  tanulásban

16 Szitnyai i. in. 261.
17 Az anya sírjánál, a kereszt alatt, vagy éppen a templomban egymás

nak örök hűséget esküvés lesz az eredménye a jövőre gondoló komolyságnak.
18 Makra—Mohr i. m. 441.

Bühler i. m. 211. 1.
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hanyatlás áll be s az egész élet keserűvé válik a kötelességmulasztás 
szomorú következményei miatt. Az instruáló diák beleszerelmesedik 
tanítványába, vagy annak nővérébe ; a szerelem tárgyának méltat
lan volta kiderülvén, a diák halálos csalódás rabja lesz ; a gondolatnak 
is magas ideálhoz (nagy társadalmi különbség miatt) mégis ragasz
kodás a lélekben komoly rombolást okoz ; a lányokkal való sűrű 
találkozás csak fokozza a nemi életre éretlen diák vágyait; ha a 
csoportszerűen (egész osztály) körülrajongott lány valakit előnyben 
részesít, az illető ütlegekben számolhatja ki sikerének m értékét; 
az osztály imádatától körülvett leány gondolati bírhatásáért bot
rányt rendeznek a szerelmes tanár lehetetlenné tételére ; az érzéki 
vágyak lefékezésére szüzességi fogadalmat is tesz egyik-másik túlzó, 
vagy éppen nőgyülöletet fogad keserű perceiben a rajongó ifjú. Vannak 
még szomorúbb hangok is : „A boldogság nem mosolyog reánk a 
rózsáról és már le is h u ll. . .  Ez az ifjú életünk teljessége ? Magára 
vártam  . . .  de hasztalan . . . Mind hiába ! ... Hitünk gyenge, gyarló 
lábunk bukik, a hanyatló évek temetnek s sebesre marja a könny 
az arcunkat. H át ez az élet ajándéka ? . . . Oh, boldog fiatalság, — 
óh, boldog gyermekévek . . . minek az élet, ha nincs reményem ?“  
(O. A. levele.) — Jönnek a hamleti töprengések a lét és nemlét kínzó 
kérdéséről. ,,Ő belőle úgyse lesz soha semmi, őt nem szereti senki, 
ő se szeretett sen k it! Csak sötét vágyak és gőgök rágják. Imrus 
hőstettet lá to tt volna az öngyilkosságban s mogorván tű n ő d ö tt: 
„miért szegezte az örökkévaló ellene kánonát ?“ A modern holló még 
az oltári galambbal viaskodott benne, mint Hamletben : „Lenni, 
vagy nem lenni.“20 Romantikus kamaszlábak gyakran visznek a 
temetőbe.21 Az öngyilkosság éppen a 16—25. év között a leggyako
ribb. A reménytelen szerelem boldogtalanjai elvesztik az élet értel
mével magát az életakaratot is.

4. „A fiúkat az ébredő nemi élet szorongatott hangulata gyakran 
indítja a vallással való erősebb foglalkozásra. Istenhez fordulnak 
segítségért az új ösztönélet harcaiban,“22 mondja Bühler. Ez a harc 
sokszor nagyon emésztő és fájdalmas, mivel a lélek szeretné Istenre 
erőszakolni vágyait, óhajait ; csodát vár és nem történik csoda ; apró 
ígéretek és formalitások megtartása árán nagy eredményeket vár ; 
az önátadás által elérhető nyugalmat, erőt a megértés csak a bele- 
érzés útján véli feltalálni; a magánosság félelmeiben is állítani akarja 
fellengző jogait, véges leikével fel akarja fogni az egész végtelen t; 
csak rendkívüli élményekben érzi meg az örökkévalót, a minden 
nap élményeiben nem látja ; az egész tradicionális vallásosság bírálat, 
sőt kétely alá kerül s egy időre elvész a lét végső alapja is lábai 
alól, pedig, hogy kellene neki az Isten ! . . .  Az ifjú vallásos élménye

20 Babits : Halálfiai. 354. 1.
21 „Vigyázzon, ha fürdeni megy, hogy bele ne fulladjon, mert engem 

megőrjítene az a tudat, hogy maga nincs itt a földön.“ (N. E. leveléből.> 
E hang nem ritka.

22 Bühler i. m. 208. 1.
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„gyakran függ össze fokozott szekszualitással. Az illető maga sokszor 
keveset tud errő l; de miközben ezt a homályos ösztönéletet vallá
sos színekkel festi ki, tudatosan, vagy a tudat alatt jogot formál 
ahhoz, hogy ennek az ösztönnek éljen. Különösen a fiatalok 
között nagyon sok a kimondottan szekszuálmisztikus... Az ilyenek
nél nemcsak lelki természetű az egyedüllét érzete, hanem már a 
szekszuális vágy gyötrelmeiből is következik, amely telhetetlen, 
ennélfogva kiolthatatlan. Lelkűk éjjelében az Istenség nem tárja fel 
magát a maga méltóságában és tisztaságában, ami az immanens 
irányú m isztikusoknak... napsugarasan felragyog“.23

A bűnös gondolat, a bűn vágya, az ellene való küzdelem igenlése, 
de az akarat tehetetlenségének fájdalmas tapasztalása is forrása lesz 
a vallásos életnek. Íme egy darab ebből a lelkületből: ,,De mit hasz
nál a hit a javíthatatlan bűnösnek ? — és Imrus bűnös volt, titkos 
ocsmány bűneivel. Az éj vádolta őt, a kis Jézus képe vádolta a falon, 
ki gyakran látta őt a derengő sötétben saját mesztelenségeiben 
gyönyörködni, oly gondolatokkal, melyeket bevallani is halálos 
szégyen volna. A legnagyobb bűnöst is kész bocsánattal várja az 
Isten gyóntató-székében; egyedül Imrus az, ki soha nem vallhatja 
meg bűnét, oly képtelen, oly aljas ! A tiszta és szemérmes fiúcska 
arca égett a sötétben, amint bűneire gondolt, ő  már úgyis örökre 
kárhozott ennyi szentségtörő gyónással a v á llán .. .  ő evvel a titok
kal fog meghalni.“24

Viszont meg van az Isten segítsége utáni erős vágy is : ,,Egy 
f iú . .. 14 éves korában így ír naplójában : „Nekem szükségem van 
Istenre, oly szükségem, mint a mindennapi kenyérre. Leírhatatlanul 
vágyom megismerni őt s megtalálni Hozzá az ú ta t.“25 E vágy heves
ségét nemcsak az örök sors keresése indokolja, hanem a pubertással 
járó lelki-testi izgalmak végső magyarázata, elnyugtatása utáni 
esengés. A lélek egészének átrendeződése, új erők felszínre kerülése 
az ifjú embert rákényszerítik a vallásos állásfoglalás revíziójára s 
végső vallásos szemléletben lelki társnak, jövendő élettársnak, a 
nemi élet megnyugtató feloldódásainak is pozitív megoldásban benne 
kell foglaltatnia. Ez azonban csak keserves küzdelmek eredményeként 
lehetséges. Az énfejlődés drámai formájú fejezeteként a pubertás 
után a megtérés nem ritka jelenség, amint erről Starbuch kutatásai 
kétségtelenül meggyőznek. „A megtérés és pubertás időbelileg inkább 
kiegészítik egymást, mint összeesnek ; de nem kevésbbé, kölcsönösen, 
feltételezik egymást.“26 A megtérések legnagyobb száma éppen a pubertás 
fellépése előtti és (méginkább) utáni időre esnek az ő megállapításai 
szerint. . . Ha kivételes jelenségnek tűnik is fel a megtérés drámai 
formája, ha a mi diákjaink közül kevesen is mennek át gyors, fel
fokozódó tusakodás útján, a vallásos élet újulása, a hagyományos

23 Spranger i. m. 335. 1.
21 Babits i. ni. 315. 1.
25 Bühler i. m. 208. 1.
26 Starbuch : Religionspsychologie. 48. 1.
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kegyességi formákból a személyes vallásos életre átmenet csaknem 
minden esetben bekövetkezik a szerelem lelki-testi jogainak jelenben- 
jövőben biztosítása mellett, szintén nehéz belső harcok, gátlások 
legyőzése útján. A szekszualis és vallásos élet mély kapcsolatai itt is 
érvényesülnek, hiszen mindkettő az élet kiteljesedését munkálja. 
De míg a vallás a lelki elrendeződés ideális formáiban, a szekszualis 
a megnyert belső megoldódás után az érzékiség síkjába lép.

A diákszerelem vallásos elemei között vannak derültebb, egy
szerűbb vonatkozásnak is : „Minden bűnt, minden gondolatot le 
akarok győzni : Benned akarok élni, Uram. De Gretchent továbbra 
is szeretni akarom. Ez a szerelem Istentől és Istenből van. A szerelem, 
melyet Gretchen iránt érzek, nem e világból való“27 — mondja Bühler 
egyik naplóírója. „Az I.-hoz kapcsolódó szerelem érzése földöntúli 
erővel járta át lelkemet“ (Sz. L. közlése). Bühler szerint ahol nem 
hálás boldogságélmény, vagy melancholikus vágyként kapcsolódik a 
szekszualis elem a vallásoshoz, ott csak vallásos gondolatokat vagy 
szétfolyó érzelmességet találunk.

Feltör a hála a Teremtő iránt, aki a szépség elénk táruló remek
művét létrehozta. Erre kifejezőbb négy sor talán nincs is a világ- 
irodalomban, mint a mi népdalunk, diákságunk legkedvesebb nótája :

Csak egy kis lány van a világon,
Az is az én drága galambom.
A jó Isten de nagyon szeretett,
Hogy énnékem adott tégedet.

Megszólal a hála a Gondviselő iránt is : „Ha emlékezetembe 
visszaidézem a mostani hetek elmúlt napjait, megérlelődik lelkemben 
az a tudat, hogy valóban Isten kezében vagyok, valósággal kéznél- 
fogva vezet.“ (K. I. — M. M.-hez intézett szerelmes leveléből.) — 
Veress Laci (Móricz : Isten háta mögött c. regényének hőse) úgy 
érzi, hogy Isten mentette meg az elbukástól.

Az eszménykép vallásos élete (tudva, hogy a női lélek vallásosabb) 
hatással lesz a diákra is, sőt ki is ragadhatja a kétely, istenhit el
vesztésének keserűségéből is, mint az égjük Fráter nóta (A templomba 
vasárnap se mentem) második strófája találóan mondja :

De mióta megláttalak rózsám ;
S amióta jobb szívvel vagy hozzáun ;
Látlak csattos imakönyvvel a templomba járni :
Megtanultam a jó Istent leborulva teérted imádni.

Az ideállal templomba menni, vele egj’ért forrón imádkozni, 
egy Istenben lélekben egyesülni, majd az ő boldogságáért, gyógyulá
sáért, munkáinak sikeréért imádkozni : a vallásos ihletés, tisztulás 
egyik legnemesebb forrása !

27 Bühler i. m. 72.
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„Gazdag és viharos ifjúkori fejlődések gyakran egyenesen a 
kinyilatkoztatás jellegével hatnak az ifjú átélésére. Egész lelke mé
lyéig megrendül az ember. A lökés kiindulhat egy sorsszerű folya
matból, de kiindulhat egy személytől is, aki ebben az értelemben 
sorssá válik. Fiatalemberek gyakran egyetlen ember hatására vezetik 
vissza legjelentősebb sorsfordulatukat. Ő az ébresztőjük, végül 
megváltójuk. És ezt különösképpen — egy meghatározott óra, 
egy élesen körülhatárolt jelenet teszi. Az ilymódon kivirágzó ifjúkori 
erotika többé nem pusztán fantasztikusan idealizáló, hanem meta
fizikai és etikai jelentőségű. A szem kinyílik, a szív túlárad — Sokrates 
elektromos szikrája ez“.28

5. A diákszerelem, az első szerelem emléke örökre megmarad. 
Nemcsak az iskola padjába vésett kezdőbetűk, fakéregbe metszett, 
nyíllal átlőtt szívek, soha el nem küldött szerelmes versek formájá- 
jában, hanem az örök szépre, az emberfeletti jóságra, a végtelen 
tökéletességre először felajzott, majd elkötelezett lélekben. Csak 
sajnálni lehet azt az embert, ki nem lát többet az új életért való 
küzdelemben, mint a nyers ösztönök játékát, továbbá azt, ki a fel
világosítással — a nemi bajokról való felvilágosítással — akarja 
elintézni a kérdést. Nagyobb dologról van itt szó ! — A külmisszióra 
előkészítés nem állhat csupán az ott található mérges kígyók és 
legyek elleni védelemre felkészítésből, hanem meg kell ismertetni 
az ott lakók nyelvét, szokásait, a kapcsoló pon tokat; a katonát nem 
lehet pusztán a sebesülés utáni teendőkre oktatni, hanem rá kell 
nevelni az éhség szomjúság, virrasztás, fárasztó menetelés elhordo- 
zására, a fegyverek használatára, az önfeláldozó hazaszeretetre: 
így kell feltárni az ifjú előtt a rá váró élethullámzás különböző fázi
sait, a jövőben kialakuló élet képét, az erőforrásokat, rá kell nevelni 
az önuralomra, a lelki élet szeretetére, a szellemi javakért küzdeni 
tudás készségére, az életirányításban Istennek utat nyitás engedel
mességére. .

De mi módon ? A diákszerelem mindenha befolyásolta és be
folyásolja az ifjú lelket. Öntudatosítsuk és fokozzuk e h a tá s t! 
A közösségek minden fája becsülje meg a tiszta éniséget kereső, 
a diákszerelmen át az emberi lét teljessége felé vonzódó ifjút és 
álljon mellé megértésével, szeretetével, bizalmával és jóra őszintén 
törekvő életének példájával (és nem rossz tréfáival, ölő cinizmusá
val !). Adjon a nemzet (mert a nemzeté az ifjúság) lelki táplálékot, 
tiszta irodalmat, a küzdelemben megfelelő vezérfonalat, eszménye
ket, lelki vezetőket az ifjúságnak ! A szülő tisztelje a nyíló értéket 
s gyöngédséggel hordozza el önmagával s a világgal küzdő fiának 
nehéz napjait. A tanár két-három értelmes, jóindulatú fiút „világo
sítson“ fel az élet tisztulásának egész menetéről és kisérje figyelem
mel a jellem kialakulását is. Különösen a leányokai kell felvilágosí
tanunk arról a nagy befolyásról, mellyel hatnak önkénytelenül, aka-

28 Spranger i. ni. 311. 1.
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ratlanul is. Itt nevelhetik legjobban legbiztosabban a jobb emberi
séget magukban s az ifjúságban. A diákkal éreztessük meg az élet 
becsét, értékét, a férfiúi méltóság, a tisztaság mindenekfelett kívánatos 
voltát!

A veszedelem nem a diákszerelemben, a lélek eszményi törekvé
seiben, az ideálhoz méltóvá tevés nagy lendületében, a megnyugtató 
megoldások keresésében van, hanem a találkozások gyakori voltában, 
a nem jól vezetett és felügyelet nélkül hagyott lány szeméremeldobásá
ban, a diák közszellem irányításának elhanyagolásában, a jövendő élet 
virágai pusztulni engedésében, korunk szellemében. Engedni és 
segíteni kellene ifjainkat, hogy különbek legyenek, mint mi !

,,Az ifjú magát és saját helyét keresi a világban. Ennek követ
keztében a szekszualis válság összeesik az általános lelki válsággal 
(szétfolyó lelki élettel, uralkodó irányok nélkül). A következmény : 
elbukás az ütközetben. A nemi életet nem lehet csupán testi olda
láról szabályozni, hanem csak az egész lélek egyensúlyozásával, 
(sport, korai házasság nem elég). Csak az egész lelki életet betöltő 
nagy eszmények alkalmasak a szekszualis nyomorúság leküzdésére“ .29 
Azért értékes a diákszerelem, mert az eszményeket szolgálja.*

Szeged. Illyés Endre.

Az iskola is alá van vetve a divatnak. E divat korunkban gyor
san változó, szinte idegesen kapkodó, mintha a gazdasági javak mai 
bizonytalanságában a szellemi javak is bizonytalanná váltak volna. 
A háború alatt és után a gyakorlati életpályákra nevelő szakiskolá
nak volt „konjunktúrája“ . A kereskedő, a gazda, az iparos boldogult 
e különben igen nehéz időkben, így a kereskedelmi, ipari, kertészeti 
iskola volt a favorizált iskolafajta. A szakiskolák háború alatti és 
utáni presztízsét devalválta a mai gazdasági válság, az egyetemi vég
zettséghez kötött pályák példátlan zsúfoltsága pedig az egyetemi 
tanulmányokat a mai országhatárok között a nagy többségre, külö
nösen a nők számára csak 1‘art pour 1‘art jellegűvé teszi.

Ma a tanító-, főképpen a tanítónőképzőnek van divatja. Noha 
bizonytalan, távol jövő ködébe vesző ígéret és csak száraz kenyér 
ígérete a tanítónői oklevél is.

A budapesti tanítónőképzők első évfolyamára — holott csak 
legalább jó osztályzatú, zenei hallású és tanítói pályára alkalmas 
tanulók vehetők fel — évenként 600—700 tanuló kéri felvételét,

29 Spranger i. m. 336. 1.
* A  fe lh a s zn á lt  iro d a lo m  je g y z é k é t l. je le n  s z á m u n k  b o r í té k á n a k  3. la p já n .

Érettségi vizsgálatot tett tanulók felvétele 
a tanítóképzőbe.
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a megengedett létszám pedig 40. A debreceni református tanítónő- 
képző-intézetnek 1920 körül volt 10-es létszámú osztálya is, első 
évfolyamára ma 200—300 tanuló pályázik. Az első évfolyam lét
száma a harmadik osztályban a gimnázium hatodik osztályából 
átlépett tanulókkal újból növekedett, valamint az utolsó évfolyam, 
az V. osztály létszáma is a középiskolai érettségi vizsgálatot te tt 
tanulók egyre nagyobb számmal történő jelentkezésével. E körül
mény több tanító(nő)képző-intézetünket arra késztette, hogy az 
érettségi vizsgálatot te tt tanulók számára külön szakaszt, párhuza
mos V. osztályt szervezzen meg, amely a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium által kiadott külön tanterv szerint haladt, az elméleti 
és gyakorlati pedagógiai kiképzés és a művészeti tárgyak nagyobb 
óraszámával kívánta egy év alatt a szakképzettséget megadni.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1930-ban megtiltotta a 
felvételt a középiskola hatodik osztályából a tanítóképző harmadik 
évfolyamára, a folyó iskolai év elején pedig elrendelte, hogy közép
iskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók a tanító(nő)- 
képző-intézetnek csak negyedik évfolyamára vehetők fel, miután a 
tanító(nö)képző-intézet I—III. évfolyamáról sikeres különbözeti vizs
gálatot tettek.

A rendelkezés forrása nyilvánvalóan azon tapasztalat, illetve 
feltevés, hogy a középiskola elvégzése után egy évi stúdium a tanító- 
(nő)képző-intézetben nem elegendő a tanítói kiképzésre, vagyis inkább 
átképzésre, hiszen a tanítói hivatás betöltéséhez nem elégséges,bizo
nyos intellektuális javak bizonyos mennyisége, amelyek meglétéről 
jórészben az érettségi bizonyítvány is tanúskodik, sőt bizonyos 
gyakorlati tanítói készség sem, itt e javakkal legalábbis egyenértékű 
a nevelői érzület és gondolkodás, amelyhez csak éveken át tartó, 
e célt szolgáló nevelés és oktatás vezethet.

Az intézkedés oka azonban kétségtelenül az érettségi vizsgálatot 
te tt tanulók évről-évre fokozódó tódulása is'^a tanító(nő)képző- 
intézetbe.

Bizonyos, hogy e rendelkezés csak az első években fogja az 
érettségizett tanulókat a tanítói pályától visszatartani. Pár év múlva, 
ha mai gazdasági helyzetünk nem változik, az érettségi vizsgálatot 
te tt tanító(nő)képző-intézeti növendékek létszáma nem csekély száza
lék lesz. És minthogy e növendékek együtt nevelkednek a rendes IV. 
és V. évfolyambeliekkel — csak a rendelkezésre álló férőhelyek számá
hoz képest vehetők fel — a képző-intézeti tanulmányok idejüket 
és energiájukat csak csekélyebb mértékben kötik le. Hiszen ezek a 
növendékek magyar nyelv- és irodalomból, történelemből, mennyi
ségtanból, fizikából, németből érettségi vizsgálatot tettek, a képző
intézet IV. és V. évfolyamán e tárgyakat csak ismételni fogják, még
pedig kisebb terjedelemben. A tanító(nő)képző-intézet ugyanis e 
tárgyakat kisebb óraszámmal tanítja, így az anyag terjedelme tekin
tetében is szerényebb igényekkel léphet föl annál is inkább, mert a 
tananyag megtanítása mellett a tanító(nő)képzőnek a magyar nyelvből,
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történelemből, mennyiségtanból és természettanból a tantárgyak 
népiskolai tananyagának módszeres feldolgozására is időt kell for
dítani. Az ismert anyagnak szűkösebb feltálalása aligha fog e növen
dékekben e tárgyak iránt kellő érdeklődést ébreszteni és fenntartani. 
Ha e tárgyakat a tanító(nő)képző-intézet középiskolát végzett növen
dékeinek rendes növendékei számára megállapított keretek között 
tanítja, bizony e foglalkoztatás produktívnak, ily munka gazdasá
gosnak, a drága idő jól felhasználásának aligha mondható.

Az új rend szerint a magyar tanítóképzés kétlakivá lett. A jövő 
magyar tanítóság egy része tanulmányi rendjével a mai nemzedék 
álmát : az érettségi alapján történő tanító(nő)képzést váltja valóra, 
másik része azonban szakiskolában nyeri általános és szakművelt
ségét. E rend egyedülálló a nyugati nemzetek tanító(nő)képzésében. 
Kétlaki tanítóképzése van ugyan, tehát a mienkkel rokon, Ausztriá
nak és Svájcnak is. Ausztria a középiskolai érettségi vizsgálatot te tt 
növendékektől csak különbözeti vizsgálatot kíván, Svájc ellenben 
egy éves, az egyetemmel legszorosabb kapcsolatban álló pedagógiai 
tanfolyam elvégzését is. A tanítók zöme azonban szemináriumokon 
nyeri kiképzését mindkét országban.

A rendelkezés véleményünk szerint ú tját egyengeti a tanító(nő)- 
képzés gyökeres rendezésének, a középiskolai érettségi vizsgálatra épí
te tt főiskolai tanítóképzésnek, amelyet szívvel-lélekkel üdvözölnénk 
nemcsak tárgyi indokoltságánál fogva, de azért is, mert a főiskolai 
tanítóképzés ősprotestáns tradíció. p. f.

Református leányközépiskoláink 1931— 32. éve.
Református leányközépiskoláink jellege az előző évihez képest 

változatlan. Leányliceum van Budapesten, Kecskeméten és Hód
mezővásárhelyt, leánygimnázium Debrecenben és Miskolcon.

1. A budapesti Baár—Madas az elmúlt iskolai évvel fennállá
sának 25. esztendejét töltötte be. Az év záróünnepélyén az egyházi 
és világi hatóságok képviselőinek jelenlétében emlékezett meg az 
évfordulóról. Az Értesítő statisztikát közöl az iskola elmúlt 25 eszten
dejéről, az első év 12 növendékétől kezdődőleg a legutóbbi év 400 
tanulójáig, az évenként szokásos kimutatásokkal. Fóris Miklós, az 
intézetnek 11 éven át tanára, szolgálati idejének teljes kitöltése foly
tán nyugalombavonult. A tanári testület és tanítványai ragaszkodó 
szeretete veszi körül jól megérdemelt pihenésében is. Az év történeté
ből kimagaslik a négynapos püspöki canonica visitatio, mély nyomot 
hagyván az intézet munkásainak lelkében. Ebben az évben már az 
I—V. osztályban a líceum, a VI-—VIII. osztályban még a gimnázium 
tanterve szerint tanítottak.

2. Debrecen gyászolja igazgatótanácsának egyik érdemes tagját 
Lencz Géza dr. egyetemi tanárt. Szomorúsággal állapítja meg az
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Értesítő, hogy a szülőknek gyermekeik konfirmációja iránt való 
érdeklődése egyre kisebb, az ebben a tárgyban ta rto tt szülői értekez
let ellenére is.

3. Hódmezővásárhelyt a nagy áldozatkészséggel megnyitott 
líceum második esztendeje is nagy reménységekre jogosít. Az intézetet 
alapító „Hódmezővásárhelyi Református Leányliceum Barátainak 
Szövetsége“ lelkes támogatásban, az intézet munkásainak odaadó 
készségében és a szülők megértő támogatásában fejlődése biztosítva 
van.

4. Kecskeméten is megnyílt a következő osztály- I-től V-ig a 
líceum, a VI-ban pedig a gimnázium tanterve szerint tanítottak. 
Az intézet tanárainak lelkes munkáját nem befolyásolta az a még 
mindig meglevő nagy nehézség sem, hogy az iskola államsegélyben 
még mindig nem részesül. Az áldozatos tevékenységnek az ellen
értéke valóban inkább a szülőknek és az egyházi főhatóságoknak az 
elismerése, mint a tanári fizetés. Az intézet mégis zavartalanul 
végezte munkáját. Nagy veszteség ránézve Muraközy Gyula lelkész
nek, az iskola egyik megteremtőjének és oszlopának Kecskemétről 
való távozása. Könnyítést jelent az iskola életében, hogy a fenntartó 
egyház minden in tézetét: a reálgimnáziumot, tanítónőképzőt és a 
leányliceumot a kollégium név alatt egyesítvén, „a tanári karok 
között, valamint a megnyitó és évzáró ünnepélyek rendezésében, 
a konviktus és kollégiumi nagy könyvtár használatában és gyara
pításában szorosabb kapcsolat jö tt létre“ . Egy új angol-német tan
széket állítottak fel.

Miskolcot nagy veszteség érte igazgatótanácsa elnökének Révész 
Kálmán dr. püspöknek az elhunytával. Gyászolja még Szabó Margit
IV. oszt. növendékét.

Az iskolák munkáját sehol sem zavarta meg semmi rendkívüli 
esemény. Kényszerszünet sehol sem volt. Mindössze Debrecenben 
kezdték pár nappal későbben a tanítást járványos betegség miatt. 
I tt szeptember 15-én volt az évmegnyitó.

A tanári testület áll : Budapesten 12 rendes, 11 óraadótanár
ból : Debrecenben 20 rendes és 1 óraadótanárból; Hódmezővásár
helyt az igazgatón kívül 5 gimnáziumi r. tanár, 1 polgáriiskolai tanár 
és 2 líceumi helyettestanár tanított. Kecskeméten volt 4 rendes, 
3 helyettes és 4 óraadótanár ; Miskolcon 22 rendes és 1 helyettes- 
tanár. Iskolaorvos van Budapesten, Debrecenben, Hódmezővásár
helyt.

Az osztályok száma : Budapesten 10, Debrecenben 13, Hódmező
vásárhelyt 2, Kecskeméten 6, Miskolcon 13. Párhuzamos volt Buda
pesten az I—II., Debrecenben az I—IV. és a VII., Miskolcon az I—IV. 
és a VIII. osztály.

A növendékek száma az előző évihez képest Miskolc kivételével 
mindenütt emelkedett. (Zárójelben az előző évi adatok vannak.) 
Vizsgát te tt rendes- és magántanuló együttvéve : Budapesten 420 
(367), Debrecenben 630 (610), Hódmezővásárhelyt 66 (43), Kecske
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méten 162 (141), Miskolcon 520 (524), az öt intézetben összesen 
1816 (1685). Ebből (zárójelben a százalékok).

az I—IV. az V—VI. a VII—VIII. 
osztályt végezte

Budapesten .................................................  267(62-24) 85(19-81) 77(17-95)
D ebrecenben.................................................  402(62-91) 113(17-68) 124(19-41)
Hódmezővásárhelyt..................................  66(100) —-(—-----) -------— )
K ecskem éten.................................................  129(79-63) 33(20-37) —(—— )
M isk o lco n ............................................   362(69-61) 75(14-42) 83(15-96)

Összesen 1236(68-06) 296(16-30) 284(15-64)

Vallás szerint (zárójelben a százalékok) :
r e f .  e v a n g .  u n i t .  2  ró m . k á t .  iz r .  e g y é b

Budapesten . 226(52-68) 87(20-29) 5(1-17) 77(17-96) 33( 7-70) 1(0-20)
Debrecenben 497(77-78) 24( 3-76) 1(0-16) 28( 4-38) 83(12-99) 6(0-93)
Hmvhelyt . 35(53-03) 4( 6-06) —(— ) 11(16-67) 15(22-73) 1(1-51)
Kecskeméten 116(71-60) 19(11-73) 1(0-62) 11( 6-79) 14( 8-64) 1(0-62)
Miskolcon . 241(46-35) 49( 9-42) —(— ) 113(21-73) 100(19-23) 17(3-27)

Összesen 1115(61-40) 183(10-08) 7(0-39) 240(13-21) 245(13-49) 26(1-43) 

Az előző évihez képest az eltérés százalékban a következő :
re f . e v .  u n i t .  r ó m . k á t .  iz r .  e g y é b

B u d a p esten ..................... —5-90 +  1-76 -0-08 —0-30 +4-16 +0-20
Debrecenben.....................  +0-07 +0-64 — —-0-21 —0-94 +0-44
Hódmezővásárhelyt . . . +4-19 —3-24 — +2-72 —0-53 -3 -1 4
K ecsk em éte n .................—-2-87 +2-51 +0-62 —1-01 +0-84 —-0-09
M iskolcon......................... — 1-17 +1-21 — —1-74 +0-72 +0-98

Összesen -—1-74 +1-36 +0  09 —0-74 +0-67 ' +0-36
Az utolsó három év adatait hasonlítva össze, a reformátusok 

száma ez alatt az idő alatt emelkedett ugyan 193-mal, de százalék
ban még a három év előtti 61.63-nál is kevesebbre esett vissza. Leg
nagyobb a visszaesés Budapesten, Debrecen állandó emelkedést 
m utat, Kecskeméten a felsőbb osztályok megnyíltával szintén nagyot 
esett a reformátusok százaléka, Miskolc csak a tavalyihoz képest 
m utat veszteséget. Állandóan esett a róm. kát.-ok százaléka (szám 
szerint is csak 27-tel emelkedett), míg az evangélikusok száma 50 
emelkedéssel százalék szerint is állandóan növekedett. Az izraeliták 
százaléka kis hullámzást mutat, három évi növekedés számszerint 41.

A református növendékek számának változása a magasabb 
osztályok felé a következő volt (zárójelben a százalékok) :

az I—IV. az V—VI. a VII—VIII. 
osztályban

Budapesten .................................................  134(50-19) 50(58-82) 42(54-55)
D ebrecenben.................................................  327(81-34) 88(77-88) 82(66-13)
K ecskem éten............................................... 93(72-09) 23(69-70) —■(—— •)
M isk o lco n ............................................   180(49-72) 24(32-00) 37(44-58)

Összesen 734(59-39) 185(62-50) 161(56-69)
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Az előző évben ez az összesítés ígv fes te tt: az I—IV. o.-ban 715 
(67.38), az V— VI. o.-ban 195 (58.38), a VII—Vili. o.-ban 133 (53.85).

A református növendékek számának a magasabb osztályok felé 
való apadása — három év adataiból következtetve —■ állandónak 
látszik. Kivétel Budapest, ahol a százalék a magasabb osztályokban 
is megmarad, sőt javul. Végösszegben azonban a felsőbb osztályok 
százaléka az alsóbb osztályokénak még így is alatta marad, ami azt 
jelenti, hogy a magasabb képesítést igénylő állásokban a református 
nők nem foglalhatnak helyet olyan arányban, amilyen arány az 
ország református lakosságának számánál fogva őket megilletné.

Előmenetel szerint (zárójelben a százalékok) :
e g v  k é t  tö b b

je le s  jó  e lég ség es  t á r g y b ó l  e lé g te le n

Budapesten . . 75(17-48) 204(47-55) 133(31-00) 13(3-03) 3(0-70) 1(0-24)
Debrecenben . . 111(17-37) 236(36-93) 230(35-99) 36(5-64) 15(2-35) 11(1-72)
Hmvásárhelyt . 16(24-24) 33(50-00) 15(22-72) 1(1-52) 1(1-52) —(— )
Kecskeméten . 31(19-14) 73(45-06) 46(28-39) 8(4-94) 3(1-85) 1(0-62)
Miskolcon . . . 69(13-27) 212(40-77) 195(37-50) 36(6-92) 6(1-15) 2(0-39)

Összesen 302(16-63) 758(41-74) 619(34-08) 94(5-18) 28(1-54) 15(0-83)

Az előző évihez képest az eltérés százalékban a következő :
e g y k é t tö b b

je le s jó e lég ség es t á r g y b ó l  e lé g te le n

B u d a p esten ..................... -0 -2 3 —0-13 —0-34 4-0-03 4-0-43 +0-24
Debrecenben..................... —4-60 J-l-03 -2-06 4 -  1 -05 4-0-71 — 0-25
Hódmezővásárhelyt . . . —1-34 — 1-16 —0-54 4 - 1 - 5 2 4-1-52 -----*-----
Kecskeméten ................. +  1-41 4-3-22 -7 -0 7 +  1-39 4-1-14 -0 -0 9
M iskolcon......................... +  0-67 +  6-99 —5-60 +  2-92 —4-19 -0-76

összesen —1-23 4-3-04 -2 -0 0 +  1-32 -0 -8 3 —0-32

Átlag egy tanulóra eső mulasztott órák száma Budapesten 
101.38, Debrecenben az adat hiányzik, Hódmezővásárhelyt 35.12, 
Kecskeméten 65.97, Miskolcon az adat hiányzik.

Rendkívüli tárgy volt Budapesten : fakultatív szabadkézi rajz 
az V—VIII. osztályban (8 növ.), rendkívüli szabadkézi rajz a III—IV. 
osztályban (7 növ.), fakultatív kézimunka az V—VIII. osztályban 
(5 növ.), német társalgás az I—VIII. osztályban (103 növ. 10 csoport
ban), francia társalgás az I-—VIII. osztályban (103 növ. 10 csoport
ban), angol nyelv az I—VII. osztályban (16 növ. 2 csoportban), 
gyorsírás a IV—VIII. osztályban (15 növ. 2 csoportban) ; Debrecen
ben : német és francia társalgás az I—VIII. osztályban (156 növ. 
13 csoportban), gyorsirás (22 növ. 1 csoportban); Hódmezővásár
helyt : német társalgás (16 növ. 2 csoportban), szabadkézi rajz 
(2 növ.), zene (4 növ.), külön torna (14 növ.); Kecskeméten : szabad
kézi rajz a VI. osztályban, karének, német társalgás (26 növ. 2 cso
portban) ; Miskolcon : gyorsírás a IV—VIII. osztályban (49 növ. 
2 csoportban), képző- és iparművészeti tanfolyam (27 növ.), német 
társalgás (13 növ.), francia társalgás (27 növ. 3 csoportban), mate-
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matikai tanfolyam a VII—VIII. osztályban (14 növ.), karének 
(68 növ.).

Ezeken kívül szépírást tan íto ttak  Miskolcon, ahol az I—II. 
osztályban kötelező tárgy volt heti 1—1 órában, továbbá Debrecen
ben, az I. osztályban mindössze 6, a II. osztályban 3 növendéknek. 
A kézimunkát Budapesten és Debrecenben az I—IV., Hódmezővásár
helyt az I—II., Kecskeméten pedig az I—V. osztályban kötelező 
rendkívüli tárgyként tanították, Budapesten és Kecskeméten heti 
1—1, a másik két helyen heti 2—2 órában. Miskolcon, mint rend
kívüli tárgyat az I—II. osztályban heti 1—1, a III—IV. osztályban 
heti 2—2 órában csak az önként jelentkezőknek tanították, de nagyon 
kevés kivétellel mind jelentkeztek a négy osztály növendékei.

Konfirm ált: Budapesten 22 növendék a IV. osztályból, 5 nö
vendék az V. osztályból és 1 növendék a VI. osztályból; Debrecen
ben 51 növendék a IV. osztályból, 1 a VI. osztályból ; Kecskeméten 
19 növendék a IV. osztályból ; Miskolcon 36 növendék szintén a 
IV. osztályból. Összesen 135 növendék.

Szertárak ezévi gyarapodása : Budapesten 1485.55 P, Debre
cenben 1742.07 P, Hódmezővásárhelyt 173.60 P, Kecskeméten a 
szertárak még most vannak megalakulóban, nagyobbára a református 
reálgimnázium gyűjteményeit használták. A Nemzeti Múzeum az 
intézetnek 64 darab ásványt adományozott. A gyarapodás értékét 
nem tünteti fel. Miskolcon az értéknövekedés 3456 P.

A tanári' könyvtár gyarapodása Budapesten 55 mű, 881.50 P 
értékben ; Debrecenben 2Ö mű, 320.50 P értékben ; Hódmezővásár
helyt 23 mű, 94.88 P értékben ; Kecskeméten 14 darab, 127.50 P 
értékben ; Miskolcon 39 mű, 347.10 P értékben. Az ifjúsági könyv
tá r  gyarapodása Budapesten 204 mű, 398.50 P értékben ; Debrecen
ben 234 kötet, 784.44 P értékben (ezenkívül a kötelező olvasmányok 
könyvtára 363 kötet, 1010.50 P értékben növekedett); Hódmező
vásárhelyt 95 mű, 155.20 P értékben ; Kecskeméten 47 mű, 58.50 P 
értékben ; Miskolcon 103 mű, 465.42 P értékben.

Tanulmányi kirándulást rendezett Budapest 72 tanulóval (VII— 
VIII. osztály) és tanárral — fél nap -— Zsámbékra, 94 tanulóval 
(V—VIII. osztály) és 6 tanárral — 1 nap — Dobogókőre. Ezenkívül 
kisebb kirándulásokat tettek a városba és környékére. Debrecen 
337 növendékével, majdnem az egész tanári karral kirándult a 
Hortobágyra. Az érettségi után 12 végzett növendék 2 tanárral 
4 napot töltött a Blikkben. Ezenkívül kisebb csoportok többször 
voltak a város határában. Hódmezővásárhely a kisebb helyi ki
rándulásokon kívül 5 tanár kíséretében az egész intézettel egy napot 
tö ltö tt Szegeden. Kecskemét 11 növendékkel 1 tanár kíséretében 
háromnapos kirándulást rendezett Budapest—Visegrád—Eszter
gomba, ezenkívül kisebb csoportokkal a város nevezetességeinek a 
megtekintésére. Miskolc a kisebb helyi kirándulásokon kívül a 
VIII. A) osztály 22 tanulójával 5 tanár kíséretében Egerbe te tt egy
napos tanulmányutat.



P R O T E S T Á N S  T A N Ü G Y I  S Z E M L E 331

Szülői értekezletet mindenütt kettőt-kettőt tartottak. Ezeknek 
a tárgyai Budapesten : A család és az iskola kapcsolata (Imre Sán
dor dr.), Reflexiók az előbbi előadásra (Ravasz László dr.), A serdülő 
leányok lelkivilága, Jellemképzés, A kézimunka nevelőértéke ; Deb
recenben : Az iskola egészségtana, A gyakorlati életpályákra való 
nevelés ; Hódmezővásárhelyt: A tanuló otthoni munkája és a család, 
Hogyan védekezzünk gyermekeink feledékenysége és figyelmetlen
sége ellen? Kecskeméten : Nevelés a tekintély által, A leányok szo
ciális nevelése; Miskolcon : A Magyar-Iskola-Szanatórium létre- 
jövetele és munkássága (Szundy Károly dr.), A nagyközönség és az 
iskola. (Ahol az előadó nincs megnevezve, o tt a tanári testület tagjai 
tarto tták  az előadást.)

Az ifjúsági egyesületek életében jelentősebb mozzanat nem 
volt. A volt növendékek szövetsége igen szép sikerrel vesz részt az 
intézet életében és támogatásában Debrecenben.

A jótétemények (jutalmak) pénzbeli értéke : Budapesten 7896 P, 
átlagban egy tanulóra esik 19.74 P ; Debrecenben 28,387.90 P, 
átlagban egy tanulóra esik 46.39 P ; Hódmezővásárhelyt 1133.74 P, 
átlagban egy tanulóra esik 17.44 P ; Kecskeméten 2898.72 P, átlag
ban egy tanulóra esik 18.00 P ; Miskolcon 12,298.95 P, átlagban 
egy tanulóra esik 24.45 P.

Érettségi vizsgálatra állott (zárójelben az előző évi adat) Buda
pesten 41 (26), Debrecenben 52 (37), Miskolcon 52 (33) növendék, 
összesen 145 (96). A vizsga eredménye (zárójelben a százalékok) 
Budapesten : jeles 11 (26.83), jó 15 (36.58), elégséges 13 (31.71), 
1 tárgyból elégtelen 2 (4.88) ; Debrecenben : jeles 8 (15.38), jó 14 
(26.92), elégséges 19 (36.54), 1 tárgyból elégtelen 5 (9.62), több tárgy
ból elégtelen 6 (11.54); Miskolcon: jeles 17 (32.69), jó 19 (36.54), 
elégséges 16 (30.77). Összesen : jeles 36 (24.83), jó 48 (33.10), elég
séges 48 (33.10), 1 tárgyból elégtelen 7 (4.83), több tárgyból elég
telen 6 (4.14).

Az érettségi vizsga magyar írásbeli tétele volt Budapesten : 
Hogyan nyilvánul meg legnagyobb költőink müveiben a nőről való 
felfogásuk? Debrecenben : A magyar női ideálok története. A magyar 
történelem öt nagy katasztrófája ; előzményeik és következményeik. 
Miskolcon az A) osztályban : Tompa költészetének jelentősége ; a 
B) osztályban : Az édesanya Petőfi és Arany költészetében.

Az internátusbán lakók száma az előző évihez képest csökkent, 
aminek természetes magyarázata a gazdasági helyzet általános 
súlyosbodása. Ez a körülmény az intézetek anyagi helyzetét min
denütt még nehezebbé teszi, védekezni ellene azonban még a min
denütt megkísérelt díj leszállítással sem igen lehet.

Budapesten ebben az évben is megnyílt a továbbképző tan
folyam 11 rendes és 7 rendkívüli növendékkel. Az intézet ezt a tan
folyamot állandósítani kívánja, minél több alkalmat nyújtva a 
növendékek különböző irányú továbbképzésére.

Budapest. Ványi Ferenc,



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

A  gödöllői Jamboree.
1929 augusztus 4-én nagy gyülekezet hallgatta Angliának egy 

hatalmas szép parkjában a canterburyi érseknek a prédikációját. 
Óriási gyülekezet, vagy harmincezer ember. Megafonok vitték a 
prédikáció szavait mindenkihez :

„Huszonegy évvel ezelőtt egy katona álmodott valamit. Azt 
álmodta, hogy a cserkész jobbá teszi az embereket. Azt álmodta, 
hogy a saját nemzetének fiait teszi egészségessé, boldoggá, segítővé, 
szolgálni istent és hazát. És az ő álma ma a világ egyik legnagyobb 
valósága lett. Nem jön egyedül, hanem majdnem kétmillió fiú barát
ságát hozta el a világ minden részéből. Vájjon mit érezhet a szí
vében . . . ?“

Néhány hónap múlva, 1933 augusztus 1-én, ha a Mindenható 
úgy akarja, a gödöllői mezőkön gyűlnek össze azok, akik annak a 
katonának, lord Baden Powellnek, a cserkészet megalapítójának 
álmát valóra váltották. Ide, Magyarországra hozzák el kétmillió fiú 
barátságát. Eljönnek ide, hogy megismerjenek bennünket, hogy 
lássák az országunkat, lássák a küzdelmünket és elvigyék az itt szer
zett impresszióikat Japánba, Amerikába, Ceylon szigetére, Afrikába, 
el a világ minden tája felé. Elvigyék a lelkűkben egy-egy mosolygó 
magyar arcnak az emlékét. Budapest panorámáját, a magyar Alföld 
nyilt tekintetét. Ha aztán visszatértek a hazájukba, beszéljenek arról, 
amit itt láttak s ha legközelebb olvasnak majd erről a népről, öröm
mel emlegessék az itt tö ltö tt napokat.

Bájtunk áll, hogy igy legyen. Nemcsak a cserkészparancsnokon, 
nemcsak Kovács Pista segédőrsvezetőn, hanem mindenkin, aki ma 
ebben az országban lakik. Aki egy bélyeget elad annak a külföldi 
fiúnak, aki egyetlen egy kérdésére válaszol, aki feléjük lengeti a kalap
ját. A jamboree nem a magyar cserkészeté, hanem egész Magyar- 
országé. Mert hatalmas feladattal állunk szemben. Az eddigiek sze
rint 20—25,000 külföldi vendégre számíthatunk. Ennek a huszonöt- 
ezer külföldinek kell rokonszenvessé, kellemessé tennünk az itt-  
tartózkodását. Huszonötezer külföldivel szemben a magyar cser
készet alig 35,000 főből áll. Tehát majdnem mindegyikőnkre jut egy- 
egy az idegenek közül. Vájjon sikerül-e kellemessé tennünk a tábo
rozásukat, meg tudunk-é felelni az emberfeletti teljesítménynek 
akkor, amikor keserű a szánk íze, amikor tépett a lelkünk, amikor 
minden nap újabb gondot, újabb nehézséget jelent. Meg tudunk 
felelni akkor, ha a magyar közönség támogat, ha együtt érez velünk 
ebben a nagy munkában. A társadalomnak támogatnia kell bennün
ket és nem támogatást várni a cserkészeten keresztül, mint társa
dalmat nevelő tényezőn keresztül. Meg kell m utatnunk a lelki vendég
szeretetet még az ellenségen keresztül is. A magyar cserkészet cél
kitűzései közé tartozik, hogy megismertesse magát és magán kérész-
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tül nemzetét a világgal s amit eddig tett, ami eredményt eddig elért, 
mind ennek a célkitűzésnek a szolgálatában tette. Tette nemzetéért, 
tette társadalmáért. Mert a cserkészet nemcsak befelé akar jó állam
polgárokat nevelni, hanem olyan embert, aki lát kifelé is, saját látó
körét a nemzet érdekében szélesíti. Nem bajainkról keseregve, mert 
ez sok ember szájában csak ünnepi ismétlés s nincsenek hétköznapi 
tettek mögötte, hanem úgy, hogy erősnek akar mutatkozni. Hadd 
lássák azt, hogy mi kitartóan dolgozunk, mert csak az erősnek vannak 
barátai.

Ezzel a munkával kell viszonoznunk azt a kitüntetést, amely a 
jamboreet nekünk ju tta tta  s biztosítani azt a jóhírnevet, amelyet a 
magyar cserkészet eddig vívott ki magának. Nagy kitüntetés, hogy 
mi kaptuk, hiszen nem kisebb vetélytárssal állottunk szemben, mint 
Amerika. Nekünk adták azért, mert méltányolni akarták az 1924. évi 
koppenhágai, az 192.3. évi rigai, 1929. évi angliai győzelmeinket, 
illetve sikeres szereplésünket.

Nem lehet lekicsinyelnünk ennek a magyar jamboreenak a 
jelentőségét. Nagy jelentőségű már csak gazdasági szempontból is. 
20—25,000 külföldi fejenként 60 pengőt fizet. Ez az összeg magyar 
kereskedőnek, magyar termelőnek jut. Amit még ez a sok külföldi 
fiú elkölt, az is ugyancsak felfrissíti az ország gazdasági vérkeringé
sét. A vidéki kirándulások is nagyon sokat jelentenek gazdasági 
szempontból.

Sokkal többet jelent azonban nemzeti szempontból. Cserkész- 
világtábor a mi hazánkban jobb, szebb idők jele. A cserkészet nemzet
közi szervezet, de csak akkor lehet érték, ha a legszentebb nemzeti 
érzésekből és eszmékből meríti életnedvét. Egyébként csak roman
tika, játék. A mi cserkészetünk még egy egész világgal több. Ez a 
többlet mindazon nemzeti szokások, tradíciók, ügyességek, művé
szetek és lelki értékek összesége, amely népünk tulajdona, amelyet 
csak mi tehetünk le egyedül a világ cserkészei közül a nagy összeség 
oltárára. A mi célunk, a mi nemzeti célunk a jamboreen csak egy 
leh e t: megismertetni magunkat, magyarságunkat és a jelenlévő nem
zetek képviselőinek a tudatába edzeni azt, hogy van egy nemzet 
Európa keleti határán, mely a nyugati kultúra védőbástyája volt 
hosszú évszázadokon át, s hosszú küzdelmekben megedzve harcolni 
akar és tud jövőjéért.

Itt nem szabad elfelejtkeznünk az irredenta propagandáról sem. 
1929-ben Angliába indultunkkor előre figyelmeztettek bennünket, 
hogy a szólamos irredenta propagandától tartózkodjunk. Mégis érezte 
mindenki, akivel sorsunk összehozott, hogy egy félreismert, igaz
ságtalanul büntetett nemzet fiai vagyunk. Pedig nem beszéltünk 
róla, de ahogy a Himnuszt énekeltük, ahogy az olasz csapattal, meg a 
románokkal odakerült magyar fiúkkal kezet fogtunk, látta, érezte 
mindenki, hogy itt a testvéri szeretet fölött van még valami nagyobb, 
erősebb kötelék, van valami, ami testvérebb-testvérré avat bennün
ket, a megszentelt, közös fájdalom. Ezt a fájdalmat ki lehet fejezni
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egy nótában, egy imádságban. Ez a fájdalom teszi keménnyé az el
határozásunkat és teszi indokolttá reménykedésünket. Ezért válasz
to ttuk  jelvényül a csodaszarvast. Ezt fogja viselni a mellén 5 x 5  cm. 
nagyságban a jamboree tábor minden cserkész tagja. A fehér csoda- 
szarvas a magyar mondák szent állata. Jelképe egy nemzet vágyai
nak, megtestesülése egy nép sóvárgott boldogságának, távoli célok 
ködéből megvillanó sejtelme egy nagy Isten-rendelte hivatásnak : 
küldetésünk szimbóluma. Most, ezeresztendős vértanuság leggyötrel- 
mesebb évei után újra feltűnik a csodaszarvas. Most nem nálunk, 
hanem szerte a nagy világon mindenfelé. Most nem minket csalogat 
maga után, hanem a nagy nemzetek fiait hívja el mihozzánk. Akiket 
hív és idehoz, nem páncélt viselnek, hanem a szeretet hadseregének 
egyenruháját. Amire hív, az nem fegyverek harca, hanem a barátság 
testvéri táborozása. Nem ellenség módjára jönnek, nem közömbös 
idegenekként, hanem mint barátok, bajtársak, testvérek. A jamboree 
fehér szarvasa azt je len ti: szeretet, barátság, testvériség. A csoda- 
szarvas azt jelenti nekünk, ami legkülönb bennünk, azt, ami leg
nagyobb ezen a földön : a szeretetet.

A jó Isten megengedte érnünk, hogy a magyar cserkészet á t
törhesse a tájékozatlanságnak azt a vastag, rosszindulatú kérgét, 
amely — egy-két nemzetet kivéve —■ az egész világtól elválasztott 
minket. Sokfelé jártunk s a külföldi utak hozzásegítettek bennünket 
a magyar nemzet megszerettetéséhez és megismertetéséhez. Ezért 
küldik el hozzánk ifjúságukat, hogy szeretetüket így is kifejezzék 
irántunk. A jamboree a jó Isten nagy ajándéka a magyar nemzet 
számára. Drága alkalom, mert annyi külföldi sohasem volt még 
egyszerre Magyarországon.

Az emberebb emberségre és a magyarabb magyarságra törekvő 
magyar cserkészek közé eljönnek az idegen országok fiai, akik azon
ban csak nyelvükben idegenek, lelkűkben célkitűzésükben, keresz- 
tyénségükben egyek velünk. Ezek, a tökéletesebb, krisztusibb lelkű
iéiért harcolók gyűlnek össze Gödöllőn, pár száz kilométerre csupán 
egy másik birodalomtól, amely hadat üzent Istennek, Krisztusnak, 
keresztyénségnek, mely gyermekeit tudatosan atheizmusra neveli. 
Krisztus hadseregét a jamboreen összesereglő cserkészek fogják 
alkotni. Valamilyen formában hitet kell tenniök Isten mellett. Ki- 
mutatniok, hogy ez a válogatott ifjúság fokozottan ragaszkodik a 
Megváltóhoz. H itet tennünk a mellett, hogy erre bennünket az Úr 
hívott el.

Ha eljön kicsiny hazánkba a cserkészvilág, egyenes lelkünk tük
rében újra szülessen a nagy igazság s magyar szívekben meglássa mind- 
den vendégnemzet az Urat, az Űr meglássa önmagát. így induljunk 
ezer év után a fehér csodaszarvas nyomában újra, így jöjjön el jobb 
sorsunk !

Debrecen. Török Tibor.
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Újabb középiskolai reform előtt.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület folyó évi, debreceni 

közgyűlésének egyik előadója a középiskolai oktatás mai rendjével, 
szervezetével, a közelmúltban történt iskolareform eredményeivel 
foglalkozott. Értékes fejtegetéseinek konklúziójaként hangsúlyozta, 
hogy egy-egy iskolareform helyességét csak hosszú évek tapasztalata 
döntheti el. így az 1924-ben, illetőleg 1926-ban reformált középiskola 
munkájáról sem mondhatunk ma végérvényes ítéletet. E megálla
pításával kapcsolatban óvást emelt az iskolát állandóan fenyegető 
reformálás ellen. Az oktató munka eredményessége ugyanis zavar
talan nyugalmat kíván, a gyakori tantervváltozások az iskola mun
káját tétovává teszik, tekintélyét is rongálják.

Elvileg csak helyeselni tudjuk az illusztris előadó e megállapítá
sait, nem tartjuk azonban kívánatosnak, hogy e noli me tangere elv 
az 1924-es, illetőleg 1926-os, a leányközépiskolák 1927-es tantervi 
reformjával szemben is érvényesüljön.

Református tanáregyesületünk szinte minden közgyűlésén fel
sorakoztatta kifogásait a megreformált középiskola ellen. Sürgette 
a nem magyar viszonyokra szabott típusos középiskola gimnáziumi 
és reálgimnáziumi típusának olyan egységesítését, hogy az egy 
közös alsó tagozatra gimnáziumi és reálgimnáziumi, fakultatív 
görög és második modern nyelv tanításával bifurkált felső tagozat 
épüljön.

A legfőbb tanügyi hatóság a szülők, a társadalom sürgető kéré
sére annyiban közeledett tanáregyesületünk imént vázolt felfogásá
hoz, hogy hozzájárult a gimnázium felső tagozatában a görög, illető
leg második modern nyelv fakultatív tanításához.

A kultuszminiszter úr tanügyi politikájának — amint nyilat
kozataiból, de a kormány nemzeti munkatervéből is megállapíthat
juk —- igen fontos programmja a középiskola újabb reformálása. 
Minthogy bizonyosra vesszük, hogy e reform alapelveiben közel fog 
állani tanáregyesületünk vázolt felfogásához — hiszen e felfogásun
kat nemcsak a történeti folytonosság helyreállításának szükséges
sége, de speciális viszonyaink is (állami és nem állami iskolák, arány
lag csekély népességű városokban is van középiskola) indokolják —, 
a kultuszminiszter úr e szándékát örömmel és bizalommal fogadjuk. 
Bizalommal, hiszen ez új tantervet egyik legnagyobb tudósunk 
fogja jegyezni, bízvást remélhetjük tehát, hogy a tudós alapossága, 
messze távlatokhoz szokott tek mietete e tantervben is meg fog 
nyilatkozni.

Bármily nemes intenciók is hozzák létre ez új tantervet, peda
gógiai szempontból bármily kifogástalan legyen is az, könnyen meg
történhetik, hogy a gyakorlatban nem mindig és nem minden tekin
tetben válthatja be a hozzáfűzött reménységeket. A magyar tanár
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ságon az új tanterv célkitűzéseinek megvalósítása nem fog m úln i; 
ma is, a mai szörnyű megpróbáltatások között is testi-lelki erőinek 
odaadásával, minden tiszteletreméltó maga áldozásával végzi és fogja 
végezni ezután is nagyszerű hivatását. De hajótörést szenvedhet
nek a tudós miniszter, a jóakaratú tantervkészítők intenciói, a tanár 
lelkiismeretes munkája külső körülményeken. Ilyen el nem hanyagol
ható körülmény az osztálylétszám. A mai módszeres eljárás 20-—40-es 
létszámú csoport, osztály tanítására alkalmas. 60—70-es létszámú 
osztályban a munkaiskola módszeres eljárása szerint tanítani csak 
jámbor óhajtás lehet mind a felügyeleti hatóságok, mind a tanár 
részéről. Ilyen létszám mellett a tanulók aktivitásáról, spontaneitá
sáról, elmélyülő gondolkozásáról, az ismeret saját kiépítéséről aligha 
lehet szó. Becker porosz kultuszminiszter egyik ily nagylétszámú 
középiskolánk megtekintése alkalmával tette föl a kalauzoló tanár
nak a kérdést, mikor az első meglátogatott osztályban az ifjak egy 
tekintetre beláthatatlan erdejét megpillantotta : Kann man liier 
überhaupt unterrichten? Ilyen nagylétszámú osztályban a tanár 
inkább bíró, mint tanár: ideje jórészét a számonkérés foglalja el. 
I tt a tanár nem tanít a mai értelemben, hanem leckét magyaráz, 
jobban mondva „felhagy“ és kikérdez. Minthogy az anyagközlés 
sokszor a megértés fokozatáig sem ju that el, a tanuló otthoni mun
kájának kell pótolni a tananyag-feldolgozás hiányosságait. Ily 
népes osztályban a túlterhelés nem csupán a szülők réme, de a jobb 
diákoknál szomorú valóság.

Ha a kultuszminiszter úr tervezett középiskolai reformja el is 
maradna, de az abnormis osztálylétszámot, e visszaélést a tanár 
és tanítvány testi-lelki erejével, megszünteti, tanár és tanítvány, 
a  szülők serege hálával fogja emlegetni nevét.

Véleményünk szerint az osztálylétszám kérdése a magyar 
középiskola egyik legégetőbb problémája. Mi nem helyeseltük a kul- 
túrfölény-politika túlzásait, de váltottuk és valljuk, hogy nemzeti 
létünk nagy veszedelmét, reménységeink halálát jelentené, ha mű
veltségünk a környező népek, az utódállamok műveltségétől elma
radna. A környező államok közoktatásuk lázas átszervezése és 
nagy áldozatokkal történt kiépítése alkalmával nem feledkeztek 
meg az osztálylétszám kérdéséről sem. Tudomásunk szerint az 
utódállamok közoktatása nem ismeri a 60—70-es létszámú közép
iskolát.

Az osztálylétszám fölöttébb kívánatos, kivételt nem tűrő szabá
lyozásának az a jótékony következménye is lenne, hogy jó nehány 
fiatal tanár álláshoz jutna. Ez sem elhanyagolható szempont.

A középiskola reformja bizonyára a leányközépiskola reformját 
is fogja jelenteni. Eddig csak függeléke volt a leányközépiskola 
tanterve a fiúkénak. Reméljük, hogy az új tanterv értékesíteni 
fogja az újabb lélektani kutatás és ifjúságtanulmány megállapítá
sait, tekintetbe fogja venni a női lélek sajátosságait, fejlődésének 
a fiúkétól elütő ütemét, a nő hivatását. Reméljük, hogy a leányok
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tantervét is szakemberek: nőneveléssel foglalkozó pedagógusok 
fogják készíteni. Reméljük pl., hogy a leány gimnáziumi latinnyelvi 
oktatás irodalmi anyaga nem fogja szükségessé tenni szemléltető 
római hadieszközök beszerzését. Várjuk pl. a reform olyan intéz
kedését is, hogy az érettségi vizsgálati szabályzat a leányokra 
vonatkozásban a valósághoz módosul, hogy pl. négy évi latinnyelvi 
tanulást nem fog a fiúk nyolcéves latinnyelvi stúdiumával a kívá
nalmakat illetőleg egyenértékűnek tartani.

Várjuk, jó reménységgel várjuk középiskolai oktatásunk újabb 
reformját.

p. /.

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .

Magyar pedagógiai lexikon. I. rész : Abádi—Juventus. A Magyar 
Pedagógiai Társaság megbízásából Fináczy Ernő és Komis Gyula 
közreműködésével szerkesztette : Kemény Ferenc. Révai irodalmi 
intézet kiadása, 1932. (Lexikon-alak, 1024 hasáb.)

Már 1903-ban, tehát közel harminc esztendő előtt kifejezte 
Fináczy Ernő a Magyar Pedagógia Társaság nagygyűlésén egy ilyen
fajta mű kiadásának kívánságát. Igen dicsérendő, hogy mostani el- 
esettségünkben vált a régi terv valóra. Az utóbbi években annyi 
lexikális mű keletkezett, hogy szinte kívánkozott már ezek sorába 
a most kikerült Magyar Pedagógiai Lexikon. A kiadást Klebelsberg 
miniszter támogatása tette lehetővé, ki, mint alkotó miniszter ezzel 
is értékes munkát végzett. A munkatársak száma körülbelül 170, 
közülük már kilenc a mű első kötetének megjelenését sem érte meg. 
Remélhetőleg gyorsabb ütemben jönnek a többi kötetek, számítá
som szerint még kettő, mert valószínűleg a munkatársak elhalálo
zása és a kiadás húzódása okozta azt, hogy bizonyos szempontból 
már túlhaladott adatok is vannak a műben.

A munka nagy jelentőségére való tekintettel tesszük meg meg
jegyzéseinket, mert reméljük, hogy a továbbiaknak teszünk vele jó 
szolgálatot. Maga a szerkesztő is érezte műve egy nagy nehézségét: 
azt t. i., hogy élő személyeket belevonjon-e anyagába. Igen helyes, 
hogy belevette őket, mert hiszen éppen rájuk vonatkozólag nem talál 
a kutató seholsem megbízható adatokat; hogy a végrehajtás módja 
milyen, arról majd lesz még szavunk. Épígy a szerkesztő maga is 
hangsúlyozta már a bevezetésben, hogy nem ad teljes repertóriumot, 
mert csak néhány pedagógiai folyóiratot dolgoz fel. Ezt már hiány
nak kell minősítenünk, mert ha már ilyen nagyszabású munka ki
adására vállalkozunk manapság, akkor lehető teljességre kell töre
kednünk, s nem szabad tudatosan hézagokat hagynunk. Sehol sincs 
az megírva, hogy a nagyon elfoglalt szerkesztőnek magának kell 
a repertóriumot is készítenie; van még munkálkodni akaró és tudó
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magyar pedagógus, ki ezt helyette elvégezte volna, s így a munka 
teljességét biztosította volna.

A munka tartalmilag felöleli a pedagógia és didaktika körébe 
vágó összes kérdéseket, az egyes iskolai tantárgyak tanítását, to
vábbá egyes országok iskolaügyének összefoglalását. Utóbbiban 
kissé nagyobb arányosság nem ártana. Mert ha Franciaország iskola
ügyének körülbelül 5 hasáb jut, Finn-, Észtországnak 6—6, Ausztriá
nak 7 y2, akkor Csehszlovákiának sok 9%, melyet az OKTK közlöny 
1931. évfolyamából vettek ki. Nem is tartom  szerencsés gondolat
nak, hogy az elszakított magyar Felvidék közoktatásügye e cím
szóban található fel. Az egyes írók szerint is változó a cikkek bosszú
sága, pl. Kenyeres Elemér értékes cikkei aránytalanul hosszúak 
más hasonlóan értékes írók alkotásával szemben. A szerkesztő ki
egyenlítő kezének erősebben kellene itt érvényesülnie. — Ha helye
seljük a szerkesztő eljárását, mely szerint élő írókat felvesz müvébe, 
viszont a kiválasztás ellen lehetnek kifogásaink. Kényes kérdés, 
de szólanunk teli róla. Nem akarunk nagyobb számú, kimaradt 
írót említeni, de ha kimaradnak belőle olyanok, mint Erődi Kál
mán, a budapesti községi tanárság egyik vezéralakja, Borsos Károly, 
a Protestáns Tanügyi Szemle volt szerkesztője, a református tanár
ság egyik vezére, Bessenyei Lajos, a reformátusok tanáregyesületé
nek elnöke, kit két éve a Pedagógiai Társaság is tagjai sorába válasz
to tt pedagógiai érdemeiért, — hogy kerülhet bele egy irodalomtörté
netíró (kiről még a cikkíró sem tud egy pedagógiai érdemet sem fel
hozni, s így kizárólag irodalomtörténetírását részletezi), oly terje
delemben, mely felülmúlja a Bőhm Károlyra eső részt. Nem tartom  
odavalónak a klasszikus írók részletezését Catullustól végig, akár 
van különösebb pedagógiai jelentőségük, akár nincs. Ily elv szerint 
minden, iskolában tárgyalt írót fel kellett volna venni. Mert az ellen 
semmi kifogásunk, ha Goethe helyet talál itt, mert úgy tárgyalja 
az író, hogy müveinek pedagógiai értékét emeli ki, de mit keres 
Anonymus két hasábos taglalása a Magyar Pedagógiai Lexikon
ban? Egy betű pedagógia sincs a róla szóló cikkben.

Ezeket jegyezzük meg általánosságban, mint amit egyszeri 
áttekintésre állapítottunk meg. Már határozottan hibáknak kell az 
alábbiakat minősítenünk — megjegyezzük, hogy mi elsősorban 
evangélikus, azután protestáns szempontból néztük s bíráljuk ter
mészetesen a munkát. Ág. ev.-nek írja a Lexikon legtöbbször vallá
sunkat. A Protestáns Tanügyi Szemle létezését negligálja, ami 
nekünk igen fáj, mert egész lelkünket tesszük e lapra, és sokfelé 
hallottuk értékének elismerését. De még inkább fáj, hogy „Evangé
likus Tanügy“ címen a Lexikon egy félhasábon egész középiskola
ügyünket elintézi. Nem is szerencsés ilyen címszó alá helyezni ezt. 
Szelényi Ödön neve áll a cikkecske a la t t ; kétségtelen, hogy ő gondos 
ökonómiával azért fogta mondanivalóját oly rövidre, mert azt hitte, 
hogy a többi cikkírók is hasonlóan cselekszenek. Ő már évek előtt 
írhatta ezt, hiszen egy éve elköltözött az élők közül, s azóta evangé
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likus középiskoláinkban lényeges változások álltak be. Pl. az áll 
itt, hogy csak a budapesti és bonyhádi fiúközépiskoláknak van inter- 
nátusuk, holott azóta az aszódi, nyíregyházai és szarvasi is állítottak 
bennlakást iskolájuk mellé. Az evangélikus iskolaügy megérdemelne 
történeti múltja és értéke folytán legalább annyi helyet, mint a ben
céseké, melynek 2, a cisztercieké, melynek 2% hasáb jut. De ha 
szól a Lexikon külön a debreceni kollégiumról, következetes akkor 
lenne, ha nemcsak Eperjes iskolája kapna benne külön helyet, ha
nem Aszód is, az 1766-ban alakult most legrégibb evangélikus közép
iskola, Petőfi iskolája, — továbbá Bonyhád, a Dunántúl régi inté
zete, melynek vándorlása szintén érdekelheti a pedagógiai köröket, 
vagy a budapesti százados gimnázium, melynek történetét 1923-ban 
Hittrich Ödön nagy műben állította össze. De már fogalom a Baár— 
Madas, a Dóczi-intézet, s még sem találhatók meg a munkában. 
„Erzsébet-Nőiskola“ címszónál is meglepetés éri a böngészőt, t. i. 
i t t  utalás található : ,,L. Polgáriiskolai Tanárképző“ . Hiszen ez 
nem felel meg a tényeknek, mert az Erzsébet-Nőiskola nemcsak ezt 
az intézetet foglalta magában, sőt nem ez a lényege, s most már nincs 
is ott a polgáriiskolai tanárok képzője, hanem Szegedre költözött.

Tanító- és tanáregyesületekről megemlékezik, miért maradt 
megint el az Evangélikus Tanárok Országos Egyesülete, mely most 
üli meg 25 éves jubileumát? — Boros György már évek óta unitárius 
püspök, az egyetlen a világon, a Lexikon mégis mint teológiai tanár
ról és a teológia első dékánjáról beszél róla. — Azt hiszem, minden 
szubjektivitás nélkül meg lehet mondani, hogy a Filozófiai Prope- 
deutikáról Böhm Károly említése nélkül alig lehet írni.

„Egyetemek“ címen megemlékezik a Lexikon külföldi egyete
mek alapításáról évszámokkal, a magyar egyetemeket azonban 
nem említi meg, pedig itt  lenne azoknak helye. A kolozsvári egyetem
ről részletesebben szól „Ferenc József-tudományegyetem“ címén. 
Ki fogja ott keresni, ha nem utasítják oda az Egyetem címszónál. 
Következetlen is, mert ,,Erzsébet-egyetem“-nél Pécsre utal. Külö
nösnek tartom azt is, hogy a „Családi pótlék“ az olvasót az „Állami 
alkalmazottak illetményei“-hez utalja. Hát csak állami alkalmazot
taknak lehet családi pótlékjuk? — Általában nem szerencsés dolog 
a sok ide-odautalás, mely a budapesti telefonkönyv néha lehetetlen 
utalásaira emlékeztet. Ugyanilyen helytelen megállapítás az, hogy 
„Diapozitívek“-nél „Iskolánkívüli népművelésihez utasítanak. Hát 
csak iskolán kívül van helye a diapozitívekkel való tanításnak ? Itt 
is utalhatnánk a szerkesztő által semmibe sem vett Protestáns Tan
ügyi Szemlében megjelent több cikkre, mely az iskolai diapozitív- 
oktatásról szól. „Esztétikai nevelés“ címen Mitrovics Gyula ír, s 
csodálattal látjuk, hogy kívánalomnak állít fel olyanokat, amik már 
megvalósultak, pl. a művészettörténetnek iskolai tanítása az 1926. 
évi leányközépiskolai törvényben megvan már a leányliceumok és 
kollégiumok részére ; épígy nem lehet azt állítani, hogy a zeneoktatás
sal nem törődnek. Hiszen az ének- és ezzel kapcsolatban a zeneokta
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tás is intenzíve folyik az újtípusú leányiskolákban, s régen sem csak 
Sárospatakon törődtek vele, hanem más protestáns iskolákban is.. 
A szerkesztő hibáján kívül túlhaladottá lett a Lexikon megjelené
séig a gyorsírástanítás mai állapotáról szóló cikk. — Nagyobb hiány
nak kell Neményinek az Ifjúsági lapokról írt pár sorát minősítenünk. 
Tulajdonképpen e címszó alatt az író gyermeklapokat említ csupán, 
s ma igen kedvelt, vagy hosszabb idő óta munkálkodó ifjúsági lapok
ról nem tud. Nem említi a 30 éves Zászlónkat, a hosszabb időn á t 
sikerrel működött Erőt, a most is létező Ifjú Éveket, s a tízezres 
példányszámban megjelenő Magyar Cserkészt. Ezekről mégis tudo
mást kellett volna vennie annak, aki a magyar ifjúsági lapokról ír. 
„Értesítő (könyvecske és évi)“ : e különös címen ezt olvassuk Péch 
Aladár tollából : „A községi és autonóm felekezeti középiskoláknál 
a tanulók külön lapon kiállított félévi értesítőket és évvégi bizo
nyítványokat kapnak“ ; nem tudom, honnan vette ezt a kartárs, 
mert hiszen úgyszólván minden autonóm felekezeti iskolában be
vezették már az indexet az állam mintájára, csak sokkal olcsóbban 
állították elő, mint az Egyetemi Nyomda. Ezért nem lehet a polgári 
iskolákkal egy helyre tenni iskoláinkat, mint itt a cikkben történik.

Még csak annyit, hogy az egyes címszók fogalmazásában össz
hangnak kellene lennie. Pl. ilyent olvasunk : „X. Y. kiváló és sok
oldalú történetíró volt.“ Minek e jelzők, hiszen, ha nem kiváló, 
akkor nem is kaphat ilyen munkában helyet. — Viszont tévedésből 
sem szabad elmaradnia az illető pedagógus születési évszámának, 
ha egyébként ez mindenkinél o tt van, mint Bittenbinder Miklós 
esetében. ^

Mindezek a megjegyzések első pillanatra tódultak toliam alá. 
Mivel ilyen nagyszabású és hosszú életre számító munkának min
den tekintetben kifogástalannak kell lennie, azt hiszem, a következő 
kötetek számára tettünk jó szolgálatot, mikor e hiányokra rámu
tattunk.

Budapest. Böhm Dezső.

Dr. Ravasz László : Az eleveelrendel és. Négy prédikáció. (Kálvin 
Könyvtár 1. szám.) Budapest, 1932. 34 1. Ára 60 fillér.

Áluraközy Gyula és Máthé Elek szerkesztésében, a magyar 
reformátusság igényeit kielégíteni kívánó, gazdag programmá füzetes 
vállalkozás indult meg. A Kálvin Könyvtárra kitüntetés, ránk nagy 
áldás, hogy éppen Ravasz László gondolataival. Mert benne egyre 
inkább megérezzük az „örök u titá rsa t“ , a nagy léleknevelőt, aki 
nemcsak tud mélységeket, lát szépségeket, de hisz is örökkévaló 
csodákat. Az eleveelrendelésről elmondott négy beszédében (Ján. 
15 : 16., Róm. 9 : 15—23., Eféz. 1 : 4—6. és 2 : 8—10., Eféz. 3 : 8— 
12 alapján) égető kérdésekre ad feleletet. A hitet, Isten szuvereni
tását, igazságát és kegyelmét, az eleveelrendelés erkölcsi hatását, 
az emberi alázatot, a Krisztusban megjelent váltságot, az elvettetés 
kegyetlennek látszó tételét megvilágító mély keresztyén gondolatok
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éppen azt a sokat v itato tt református képzetkört hozzák egészen 
boldogító közelségbe hozzánk, amire a kételkedések idején legnagyobb 
szükségünk van. Ezek a beszédek valóban Ige : áldott, aki hirdeti s 
áldott, aki meghallgatja. S. B.

Alakkai Sándor: „Nem békességet...“ Soli Deo Gloria kiad. 
1932. 62 1. Ára 1 pengő.

Az erdélyi magyarság egyik legelőkelőbb szellemi vezére 1932 
márciusában három előadást tarto tt Budapesten.

Az ,,Evangélium és humánum“ címűben az emberi műveltség 
megváltó erejébe vetett bittel száll szembe. Az egyház a kultúrától 
visszahúzódott, vagy alkalmazkodott. Az alkalmazkodásból született 
a kultúr-keresztyénség, a szabadelvűség. Azért, hogy az ember ne 
legyen kénytelen meghódolni Isten előtt, megmaradhasson a maga 
bálványának. De az ember éhségében a világgal visszaélt, az pedig 
fölébe nőtt. Ma egyetlen megoldás lehetséges : az ember mondjon 
le a technikai kultúráról, mely rabszolgává tette, s teremtsen személyes 
életet az evangélium alapján.

„Az evangélium szociális üzenete“ az új kultúra lehetőségeiről 
szól. A humánumnak, az emberkultúrának a csődjét a kommuniz
mus m utatta meg, mikor nyíltan állattá nyílvánítja az embert. 
A keresztyénség most bűnhődik azért, hogy egy társadalmi renddel 
azonosítva magát, elfelejtkezett az evangéliumról. Az evangélium 
nem szociális újítás, nem materiális segítés, nem humánum, hanem 
a krisztusi élet. Az emberi természeten nem lehet felépíteni az új 
világot, hanem csakis ,,a szeretet vádjával“ fellépő evangéliumon.

Foglalkozik Makkai az ,,Evangélium és egyház“ viszonyával is. 
A hívek kapni szeretnének az egyháztól s nem adni neki : az egyház 
meg híveit vádolja szűkkeblüséggel. Az egyház nem életet sugárzó 
erő, a hit nem élet — hanem gyakorlat. A felszínes vallásosság és a 
meddő kritizálás helyett az egyháznak új szellemre van szüksége : 
a hősies harcos lelkületűre. Az evangélium a világgal kötött hamis 
béke helyett harcot hirdet.

Makkai kis könyvét azért volna jó mentői többünknek elolvasni, 
mert önálló elmélkedésre indító, minden ízében „aktív“ ; méltó a 
robbantó tehetségű, egészen jellegzetesen nagyvonalú szerzőhöz s 
méltó az erdélyi lélekhez, aminek csakugyan új világot kell terem
tenie, hogy élete legyen. S. B.

Orel Géza dr.: Időszerű pedagógiai kérdések. Budapest, 1932. 
A szerző kiadása.

Orel Géza Budapest székesfőváros egyik népes kereskedelmi 
iskolájának igazgatója. ízig-vérig gyakorlati ember. A humanisztikus 
gimnáziumok a klasszikus műveltség terjesztői elsősorban, a többi 
középfokú iskolák, például kereskedelmi, tanítóképző stb. szak
iskolák. Ezekben a tanulóknak bizonyos gyakorlati készséget, kéz
ügyességet is kell szerezniük. Érdekes, ez a gyakorlati irányú nevelő 
mozgalom protestáns országokból, Európa északi államaiból indult



342 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE

ki, ahol a hosszú téli esték szinte megkövetelik a kézimunkát, annak 
sokféle fajtáját. Nálunk is próbálkoztak ilyen mozgalommal, sőt 
a cserkészet ezt teljes egészében átvette és minden ideális vonat
kozásában igyekszik megvalósítani, hogy lehetőleg egész embert 
tudjon nevelni.

Orel Géza ennek a gyakorlati irányú nevelésnek, a szó szoros 
értelmében vett munkaiskolának, mondbatnónk munkásiskolának 
az apostola. Dolgozni, munkára akarja nevelni a fiatalság jó részét, 
nem pedig hivatalnoknak. A szabad foglalkozás a legtöbbször egész
ségesebb, változékonyabb és kielégítőbb megélhetést nyújt, mint a 
hivatalnokoskodás. A mesterség az egész világra szóló diploma, azzal 
mindenütt meg lehet a kenyeret tisztességes úton keresni, aki dolgozni 
tud és akar is. Természetes, ez csak a jó, szakértő munkásra áll, 
ma pedig kevés van ilyen.

Az igaz, hogy nem igen sok a protestáns egyházak kezén levő 
polgári iskolák száma, gyakorlati irányú (gazdasági, földmíves, 
iparos stb.) iskolánk is alig van, mégis érdemes foglalkozni peda
gógusainknak az ilyen kérdésekkel, mert a protestáns országok : 
Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia, Anglia, az 
Unió stb. mind tele vannak ilyen iskolákkal. A humanisztikus művelt
ség kincseinek ápolása mellett erre is gondolni kell a nemzet nevelői
nek, annál is inkább, mivel mi kicsiny, megtépett ország gyermekei 
vagyunk. Gyermekeinket a való életre kell előkészítenünk.

Budapest. Horváth K.

Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet. Tudományos rendszere
zés. (I—IV. kötet.) Budapest, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
kiadása. Stephaneum nyomda nyomása. I—II. kötet 1930. III—IV. 
1931.

A magyar irodalomtörténetírás terén korszakalkotó nagy müvé
vel a szerző az Akadémia nagy díját nyerte el 1932-ben. Ritka 
kitüntetés, melyet eddig csak két irodalomtörténetíró ért el, méltán 
érte ez a budapesti tankerület egy évtizede dolgozó főigazgatóját. 
Olyan hatalmas művet alkotott, mely szinte egész embert kívánt s 
mégis mennyi más téren is tevékenykedett ez alatt Pintér Jenő. 
Ha az előttünk fekvő hatalmas köteteket nézzük, el sem tudjuk kép
zelni, mikor ju to tt erre ideje. Mert ha az anyaggyűjtésben segíthették 
is munkatársak, az egységrehozás az ő műve. Nem olyan széteső e 
nagy munka, mely IV. kötetében még csak a XVIII. századig ju t 
el, mint az ú. n. Nagy-Beöthy, melyben minden egyes rész külön 
tanulmány s alig vesz tudomást a két kötet többi részeiről. Pintér 
műve valóban „tudományos rendszerezés“ .

Az I. kötet előszavában elmondja a szerző, hogy az Akadémia 
Semsey-pályatételére írta 1907-ben első művét, mely 1867-ig dolgozta 
fel irodalmunk történelmét. Itt is már nemcsak írókat tárgyal, 
In íem a reájuk vonatkozó irodalmat is. Toldi Ferenc úttörő munkája 
óta hasonló mű nem volt. Ez jelenik meg 1909-ben két kötetben,
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majd kitoldva még kettővel 1913-bau. Akkor azt hittük, hogy 
befejeződött Pintér munkája. „Alaposságra, teljes tárgyilagosságra“ 
törekedett, mondja maga ; mégpedig alaposságra az írók tárgya
lásában, teljességre a szakirodalom feldolgozásában. A helyzetre 
jellemzésül írja, hogy Németországban a reformáció óta (így jelez a 
katolikus szerző !) 40 teljes irodalomtörténet jelent meg, nálunk 
csak a Toldié és Beöthyé. A szakirodalmat saját bevallása szerint 
(I. kötet) 1928 végéig dolgozza fel, de tény az, hogy a később meg
jelent két kötetben 1931-ig is eljut. A bevezetés után adja szerző 
a magyar irodalomtörténet bibliográfiáját ilyen sorban : anyag- 
gyűjtő kísérletek, útjelző vázlatok, tudományos jellegű, teljes, a 
művelt közönség, iskola használatára írt művek, bibliográfiái mun
kák, írói lexikonok, irodalomtörténeti folyóiratok; végül érdekes 
a Magyar irodalomtörténet más nyelven c. fejezet.

^Általános jellemzésül ki kell főerényét emelnem : igen jól tagolt, 
az óriási anyagban igen könnyű eligazodni, könnyű mindent meg
találni, ezt nemcsak a fejezetek beosztása, hanem a tárgymutató is 
megkönnyíti. Minden egyes fejezet történeti áttekintéssel kezdődik, 
majd az írókra vonatkozó főadatok következnek pompás, nagy
betűs nyomásban. Ezt követi az életrajz részletezése szigorúan idő
rendben, kisebb betűkkel ; azután az irodalom, mely azonban — mint 
meggyőződtem —- bele van dolgozva a nagybetűs részbe, úgy, hogy 
aki csak röviden kíván tájékozódni, a legújabb kutatások eredményeit 
már ott megtalálhatja ; a fejezetek végén található irodalom csak 
bizonyítéka a szerző alapos és megbízható forrásfeldolgozásának. 
Annak érzékeltetésére, hogy egyes írónak mennyi hely ju t e nagy 
műben : Balassa Bálintról 54 lap (oldal) szól, és pedig Í5 életrajz, 
28 művei, 11 irodalom; az életrajz végén igen tanulságos rész az 
életrajzát feldolgozó költői művek sorozata. Zrinyi Miklósnak 66 
lap jut, ebből 14 életrajz, 9 leírás, 23 eposzát, 8 prózáját, 12 a róla 
szóló irodalmat tárgyalja ; Bessenyei György 63 lapjából élete 15, 
szomorújátékai 9, vígjátékai 10, verses művei 11, prózája 14, iro
dalom 4. Minden kötet végén „Visszapillantás“ ad összefoglalást.

A kikutatott és feldolgozott anyag rendkívüli bősége tehát 
kétségtelen. Minket protestáns szempontból érdekel első sorban a 
mű s itt meg kell állapítanunk, hogy teljesen objektívnek találjuk 
hangját. Pl. a reformáció korának protestáns vallásos költészetére 
33, a katolikusra 6 lap jut, mint ahogy ez a történelmi igazság. 
A legérdekesebb a III. kötet, mely a reformáció korát tárgyalja : 
a  történelmi mozzanatoknak hű képét adja ; a XVII. század vallási 
helyzetét részrehajlás nélkül tárja elénk, igazságot szolgáltatván 
mindkét résznek. Egyenesen megható a gályarab prédikátorok 
szenvedéseinek rajza. Igen örvendetes, hogy az írók vallását minde
nütt megmondja. Bizony a mi protestáns irodalomtörténet taní
tásunk sokat vétett, mikor ezt nem tette meg. Diákkoromban soha
sem mondották meg a református iskolában, hol tanultam, az írók 
vallását. Mennyit ártottak ezzel, ahelyett, hogy ennek kiemelésével
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önérzetünket, protestáns öntudatunkat emelték volna. Pintér min
dig megmondja az írók vallását s családi körülményeit is feltárja ; 
így végre tisztán látjuk, fontosságának megfelelően, miért tért pl. 
át Balassa, Mikes, Bessenyei stb. A legnagyobb propaganda nekünk, 
protestánsoknak, ha megmondják, ki milyen vallású : akkor u. i. 
látjuk, mennyi értékünk volt hajdan s van ma is, számarányunkat 
mennyivel felülmúljuk kultúrális értékeinkkel.

S most röviden néhány szót a kötetekről egyenként:
Az I. (770 1.) a középkor tárgyalása. Beosztása századonként 

(XI—XVI. sz. első harmada) : „gépies határj dőlésnek látszik“ ez, 
maga is bevallja, de előnye, hogy „egységet és változatlanságot ad 
a kereteknek“. Érdekes itt és teljes a XVI. századbeli nyelvemlékek 
hosszú sorozata és jellemzése abc-rendben. Közérdekű irodalom 
címen tárgyalja itt és a többi kötetekben is a vallási és egyházi 
szónokokat, hitvitázó irodalmat, a történetírást, irodalomtörténetet, 
nyelvújítási mozgalmakat, végül a politikai irodalmat.

A II. (575 1.) a XVI. század protestáns korszakával foglalkozik 
s igen megnyugtató módon tárgyal. Külön szól az evangélikus, 
református és unitárius hitvitázókról, a protestáns vallásos ének- 
költészet szerzőiről, oktató költészet és bibliai históriák is gazdag 
anyaggal szerepelnek. E fejezetek összeállításának betűrendje nagy
ban hozzájárúl, hogy mintegy lexikonszerűen is lehessen a művet 
adatkeresésre használni.

A III. (636 1.) a XVII. századdal foglalkozik. Itt egész tanul
mány a protestáns vallási irodalmat és egyházi szónoklatot tárgyaló 
fejezet.

A IV. (956 1.) mammutterjedelme is mutatja a kimerítő kidol
gozást. A XVIII. századról van benne szó. A bevezetésben világos 
képet rajzol a történelmi helyzetről és itt  is kiemeljük a protestánsok 
vallásgyakorlásáról szóló részek objektivitását. A hírlapok és folyó
iratok jegyzéke, a drámairodalom bőséges tárgyalása (57 1.) emelendő 
belőle ki.

Aki most még magyar irodalomtörténeti kutatáshoz fog, erős 
és értékes alapot talál Pintérnél. Nagy reménységgel és örömmel 
várjuk a hatalmas munka folytatását és befejezését hozó toyábbi 
köteteket. Minden magyar szaktanárnak és irodalommal foglal
kozónak melegen ajánljuk a mű megszerzését, olvasását.

Budapest. Böhm Dezső.

M E G JE G Y Z É SE K .
Az iskola világából. A Pesti Hírlap október 30-iki számában M a r ó t h y  

J e n ő  tanár, a jeles evangélikus író, elmélkedik ily címen a sok tantervi reform
ról, nemcsak újságírói szellemésséggel, hanem tanári hozzáértéssel is. Meg
állapítja, hogy a tanulóifjúság a sok idegen nyelv tanulása folytán nem tud  
már magyarul. A modern és klasszikus nyelvek táborának küzdelmét vázolja,
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s bevallja, hogy a korszellem a moderneknek kedvezett, s látszólag megdön
tötte a régi középiskolát. De csak látszólag : valójában megszülettek az új 
iskolatípusok, melyekbe mindent beletettek. „Egyszer feljebb tolták a latint, 
máskor lejjebb tolták a németet és franciát. Van olyan VIII. osztályú növen
dék, aki nyolc év alatt öt iskolareformon ment keresztül.“ A diákok évről- 
évre gaudiummal lesték, mely tárgyat tettek ki, s ez tárgynak és tanárnak 
tekintélyét egyaránt gyengítette. S szenvedett e reformok által a magyar, 
az anyanyelv, mert az ő óraszámát kevesbítették. S ha nem is áll még úgy 
a dolog, mint Marótliy írja, hogy a gyermek az idegen mese- és mondavilág 
tanulása folytán nem ismeri meg a magyart: van e vádban is igaz. — örven
dünk, hogy a Pesti Hírlapban van ily kérdésről szó, melynek igen nagy olvasó- 
közönsége van. S reméljük, ha nem ír is át nagy hangon a tanári körökhöz, 
mint pár éve a Budapesti Hírlap, több teret ad az ilyen cikkeknek, mint lap
társa, melyen az ígéret hatása nem látszott.

Mi huszonketten címen Singer és Wolfner kiadásában „Milliók Könyve —  
az ifjúságnak“ sorozatban egy kis regény jelent meg Babay József tollából. 
Az ifjúságnak írta állítólag, mert diákokról van benne szó. Mostanában 
divat ez a regénytípus, filmek is foglalkoztak az iskolások életével. Nem 
írnánk róla, mert hiszen az átlagot alig üti meg, azonban mint jellemző tünetre 
kell rámutatnunk arra, hogy milyennek képzelik most is az iskolát. A tanári 
notesz ott marad az osztályban, s ebből azután olyan rémséges, majdnem ki- 
csapatással végződő ügy lesz, hogy az ember elborzad. Nem vétettek sem
mit a diákok, hanem egy elérzékenyült tanártól ott hagyott noteszt visszaad- 
adtak, mégis olyan fegyelmi ügyet csavarint belőle az író kicsapással, hogy 
mindenki meggyőződhetik arról, milyen rettenetes hely az iskola, ahol zord 
tanárok és gonosz indulatú igazgatók uralkodnak a szegény ifjúság felett. 
Mikor érjük meg azt, hogy nem így néznek ránk, mikor fognak a volt jő 
diákok is regényt vagy színdarabot írni rólunk 1 Mert nekem mindig az az 
érzésem, hogy az illető írónak valami elintézetlen, vagy elintézett kellemetlen 
ügye van vagy volt az iskolával és tanáraival, azért foglalkozik velük olyan 
ellenszenvvel.

Klebelsbcrg Kunó ny. közoktatásügyi miniszter temetésére kivonultak 
a fővárosi iskolák növendékei is. S ekkor megállapíthatta a szemlélő, hogy 
igen helyes intézkedést tett a volt miniszter, mikor a leányok részére kötele- 
zőleg elrendelte az intézeti ruha viselését. A sok sötétkék egyenruha egy
séges képe mellett feltűnt a fiúiskolák tarkasága, de gondolatban ott láttuk 
a pesti leányiskolákat egyenruha nélkül. Micsoda ruházatokat, tarkaságokat, 
divatbemutatót nyújtott volna a temetés, ha nem jött volna ez egészséges 
rendelet. Most már az iskolákon múlik, hogy ebből ne engedjenek. Mert meg
lehet, sőt talán kell is változtatni a volt miniszter egyes nem időszerű alkotá
sait, intézkedését, ezt azonban nevelő célból fenn kell tartani, sőt teljesen 
végre is hajtani. B .  ű .

Az Országos Református Tanáregyesület alapszabályait, melyeket folyó 
évi ceglédi közgyűlésünk jelentékenyen módosított eredeti alakjához viszo
nyítva, a m. kir. Belügyminiszter folyó évi november 2-án 115,875—1932. 
Vili. a) sz. alatt néhány, jelentéktelen pótlással, illetőleg törléssel jóváhagyott. 
Az aránylag elég korai jóváhagyást az egyesület elnöke eszközölte ki, aki 
a kultusz- és belügyminisztériumokban három ízben tárgyalt személyesen az 
illetékes ügyosztályokkal és lendítette előre az ügyet a teljes befejeződésig. 
Az új alapszabályokat a központi igazgatóság az évkönyvben kinyomatja és 
így minden egyes tag meg fogja azokat kapni.

Sinionyi Ágoston emlékezete. A budapesti evangélikus egyház legnagyobb
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iskolai alapítója, várdombi Simonyi Ágoston, immár harminc éve nyugszik 
a hálás egyházak által neki állított fekete márvány síremlék alatt a Kerepesi- 
temetőben a Deák-mauzóleum közelében. A budapesti evangélikus iskolák 
(gimnázium, kollégium és elemi) tantestületei hálás kegyelettel rótták le adó
jukat a nagy alapító iránt, ki ritka érzékkel adományát az iskolákra hagyta, 
kizárólag iskolai célokra : a reformáció napján mentek ki testületileg sírkához 
s helyeztek rá koszorút. November végén közös ünnepéllyel is áldoztak emlé
kének, melyre az egyház vezetőit, az iskolák barátait hívták meg. Bár sok 
Simonyihoz hasonló lélek akadna, ki iskolai célra szentelné nagy vagyonát.

Az Országos Magyar Dalosszövetség az országos elnöki aranyjelvénnyel, 
a X. Daloskerület pedig a kerület nagy aranyérmével tüntette ki Balázs 
Győző tanárt, a XII. Daloskerület ügyvezető elnökét. Első eset, hogy Dalos
kerület a maga nagy aranyérmét más kerületnek megküldje, az Országos 
Magyar Dalosszövetség pedig eddigelé még csak egy ízben adta ki a magas 
kitüntetését, úgy, hogy Balázs Győző tanár a második az országban, kit most 
ez a szép elismerés ért.

Nemzetközi levelezés 10 14 éves fiúk között. A New-Yorki The Allen
dale School for Boys tanulói levelezni szeretnének magyar fiúkkal angol, 
francia, vagy német nyelven. Érdekelné őket a magyar gyermek élete és Ma
gyarország. Szívesen cserélnek képeket tájakról, viseletekről, stb. Érdeklő
dők forduljanak közvetlenül az intézet vezetőjéhez : Miss Marthe Leonóra 
Gamble-hez. 33 Vick Park B. Rochester New-York. The Allendale School 
for Boys a ,,Jövő Útjain“ szerkesztőség (Budapest. I. Tigris-u. 41.) egy
idejű értesítése mellett.

Meghívó. A Modern Nyelveket Tanító Tanárok Magyarországi Szövet
sége folyó évi december hó 12-én délután <i órakor gyűlést tart az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület székházában, Csepreghy-utca 4. Tárgysorozat: 
1. Petrich Béla dr. : Elnöki megnyitó. 2. Sípos Lajos dr. : Idegen tanárok 
továbbképzése Párizsban. 3. Hettesheimer Ernő : A nyelvtanárok londoni 
értekezletéről. 4. Indítványok.

Szemlénk szerkesztőbizoMsági ülése október hó 28-án, Szolnokon’ ment 
végbe. Vitéz dr. Bessenyei Lajos elnöklete alatt jelen voltak : S. Szabó József, 
Ravasz Árpád, dr. Rell Lajos, dr. Böhm Dezső, dr. H. Gaudy László és dr. Soós 
Béla. A Szemle anyagi ügyeiről a felelős szerkesztő számolt be. Az 1931. évi 
5684 P kiadást előreláthatólag 4000 P-re sikerül leszorítani egyfelől az ívszám 
szükségszerű csökkentésével (amit a papirosrendelet megkövetelt), másfelől 
a kiadóhivatali költségek minimumra leszállításával. Az evangélikus intézetek 
hozzájárulása a tanulói járulékokból mindig a legnagyobb pontossággal 
befolyik ; nem mondható ez a református iskolákról. A Református Tanár- 
egyesület minden esztendőben igen nagy ráfizetéssel tartja fenn a lapot, 
annak oka az, hogy egyes intézetek nem viselkednek megfelelő megértéssel 
lapunk anyagi ügyei iránt. Eelettes hatóságaink a prot. tanárság ez egyetlen 
orgánumát nem támogatják olyan eréllyel, mint az evangélikus testvéreknél 
ez történik, s csak a tiszántúli kerület szed (itt sem mindenütt) tanulói járu
lékokat. E téren a bizottság tanártestületeink fokozottabb jóindulatát és 
megértő támogatását kéri. Ä lap szellemi vezetését a bizottság általában 
helyesli, kívánatosnak tartaná azonban a hírszolgálat élénkebbé tételét. 
Soós Béla sajnálattal jelenti, hogy amilyen buzgó és kiváló segítőt talál 
dr. Böhm Dezső szerkesztőtársában, annyira magára van hagyatva a refor
mátus iskolák részéről. Vitéz dr. Bessenyei Lajos és dr. Papp Ferenc kivételével 
a lap ügyeihez alig szól hozzá valaki. Jellemző, hogy megjegyzés, hír, vagy 
csak gyászjelentés is a szerkesztőségbe egész éven át szinte egyetlen egy sem 
érkezett ! Pedig hírrovatot szerkesztő nem kiollózott, hanem a református 
iskolák beléletét jellemző hírek közlésével képzel el. Azért szerkesztőbizottság 
szeretettel kéri az intézeteket, hogy az igazgatóság vagy egy megbízott tanár
társunk által fontosabb ügyeikről szerkesztőségünket rendszeresen tudósítani 
szíveskedjenek. Dr. Gaudy László lapunk érdeklődési körének bővítésére tesz 
javaslatot. Az itt kifejlődött tartalmas vita eredményeit lapunk értékesíteni 
fogja.
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„A diákszerelem... elemei e. tanulmányhoz forrásul olvasott, 
részben idézett munkák jegyzéke:

Babits Mihály : Tímár Virgil fia. Budapest, Athenaeum.
„ „ A  halál fiai. Budapest, Athenaeum.

Bavinck Herman (ford. : Marton János): A keresztyén pedagógia alapelvei. 
Budapest, 1923.

Bühler Sarolta (ford. : Várkonyi Hildebrand) : Az ifjúkor lelki élete. Budapest, 
1925.

Kari Eger : Evangelische Jugendlehre. Giessen, 1922.
F. W. Foerstcr : Erziehung u. Selbsterziehung. Zürich, 1921.
„ „ „ Jugendlehre. Berlin u. Leipzig, 1922.
„ „ „ Religion und Charakterbildung. Zürich.
„ „ „ (ford. : Schütz Antal); A nemi élet etikája és pedagógiája.

Budapest, 1909.
F. W. Foerster (ford. : Schütz Antal) : Élet és jellem. Budapest, 1920.
Forró Pál : Egy diákkor története. Budapest.
Gárdonyi Géza : Szunyoghy Miatyánkja. Budapest, Dante.

„ ~ „ Egri csillagok. Budapest.
Imre Sándor : A családi nevelés főkérdései. Budapest, Studium.

„ „ Neveléstan. Budapest, 1928.
Jeunesse et le christianisme, . .  (KIE-központ kiadványa). Genf, 1926.
E. Laurent—P. Nagour : Okkultismus u. Liebe. Berlin, 1903.
Aug. Lemaitro : Le symbolisme dans les réves des adolescents.. Génévé. 
Matra Z.—Mohr Gy. : Iglói diákalbum. Budapest, 1929.
Mantegazza Pál (ford. : Nádas Mihály): A szerelem élettana. Budapest. 

VII. kiadás.
Marczell M.—Koszterszitz J. : A kemény parancs. Budapest, 1928.
Dr. Marczell Mihály : A bontakozó élet. I. Budapest, 1931.
Móricz Zsigmond : Forr a bor. Budapest, Athenaeum.
Nánássv László Dezső : Az élet útvesztői. Budapest, 1930.
Olasz Péter : A serdülő ifjú a magyar regényben. Budapest,

„ ,, Az új férfi. Budapest, 1931.
„ „ Fiú, légy férfi. Budapest, 1930.

P. A. : Versek. (Kézirat.)
Payot (ford. : Weszely Ödön): Az akarat nevelése. Budapest, 1921.
E. Pfennigsdort : Der religiöse Wille. Leipzig, 1927.
Schopenhauer (ford. : Mikes Lajos) : A szerelem metafizikája. Budapest, 

Genius.
W. Speyer (ford. : Kosáryné Réz Lola): Gimnázisták. Budapest.
Ed. Sprangcr (ford. : Nagy M.—Péter Z.) : Az ifjúkor lélektana. Mezőtúr, 1929.
G. D. Starbuch (ford. Fricdr. B eta): Religions—Psychologie. Leipzig. 
Szalonnás János : A református ifjú. Budapest, 1928.
Szitnyai Zoltán : Aranykarika. Budapest, Athenaeum.
Tóth Tihamér : A vallásos ifjú. I—II. Budapest.

„ „ Az intelligencia lelkigondozása. I—II. Budapest, 1923.
„ „ A tiszta férfiúság. Budapest. II. kiad.

Fr. Thurn : Lust, Liebe, Gott. Zürich.
Ch. Wagner : Jeunesse. Paris. XXXVI. kiad.
A. Wautier d' Aygalliers : Les disciplines de l’Iamour. Paris, 1928.
Zilahy Lajos : A szökevény. Budapest.
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