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PROTEST ÁNS  T A N Ü G Y I  SZEMLE  1

Újévi köszöntés.
ígéretek, vágyak reménykedő ajándéknapja az év kezdete: 

ösztöke az igavonónak : hátha jobb lesz ezután ! Reánk nézve meg
kopott egy kissé a jelentése, mert nekünk az új évhez kapcsolódó 
fogalmakat jórészt a szeptember hozza meg. A munkabeosztásunkat, 
az évre várható jövedelmünket; sokunkra nézve azt, hogy lesz-e 
állásunk, vagy teng-e még tovább az iskolánk. De most kivételesen 
ígéretekkel teljes az újesztendőnk. Új kultuszminiszterünk van, 
aki még csak nagyon óvatos programmot adott, akitől azonban bizo- 

'nyosan fogunk komoly, megértő tetteket látni. Valóban igen nagy 
szükségünk volt már arra, hogy bizalommal nézhessünk a magunk 
miniszterére, úgy, mint pályatársra. Sok keserű kiábrándulást okozott 
már rólunk-nélkülünk határozatok tömege, elégszer kellett mostoha-, * 
gyermeknek éreznünk magunkat s most annál többet jelent szfi- • 
inunkra a megvesztegethetetlenül becsületes, szilárd meggyőződésű !,ua': 
ganemberben felfedeznünk a minisztert, akinek címében a vallas- 
és közoktatásügyi nemcsak esetlegesség, hanem lényegesebb a miniszter 
szónál is. Különösen a református iskoláknak van válságos helyzetük: 
elemi iskoláink a föld népének sorsával vannak összekapcsolva s ma 
megsemmisülés előtt állanak. Nem jégolvasztó tavaszi szél nyal
dossa őket, hanem mindent elsöprő vihar dúl körülöttük. Nagyon 
nagy bölcsességet igényel a kormánytól (és egyházi főhatóságainktól 
is !) ennek a kérdésnek a megoldása. Lehet, hogy az elsietett alko
tások Potemkin-falvaira reámegy most a sokszázados múlt minden 
átm entett kincse.

De ugyanúgy vagyunk református középiskoláinkkal is. Divatos, 
népünk leikétől idegen jelszavak hatása a latt megindult a református 
középiskolák tudatos elsorvasztásának, háttérbeszoritásának az akna
munkája is. Mikor új középiskolák egész sorát igen nagy áldozatokkal 
hívta létre a nemzeti élniakarás, a református középiskolák amúgy is 
csekély száma nemcsak hogy nem nőtt, hanem tápláló erőik elvoná
sával szinte valamennyi a tönk szélére ju to tt. Vájjon a történelmi 
idők : immár 400 esztendő ! nem bizonyították be eléggé, hogy a 
református szellemre szükség van ebben a szegény országban? A nem
zeti lélek ezerarcú : egyet ezek közül mi vésünk ki nemzedékről-

i
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nemzedékre s jaj nekünk, ha a nagy képről letörlődnek azok a voná
sok, amiket éppen mitőlünk vár a jövő.

Ez a gondolat nemcsak az állam felé irányuló memento : ugyan
ilyen súlyos jelentése van iskoláink tantestületei és vezetősége szá
mára is. A református iskolák ősi joga a szabadságra, bátorságra, 
igazmondásra, vértanúságig menő hősiességre nevelés. A régi refor
mátus tanárok közt volt sok faragatlan kőoszlop, de oszlopok voltak ; 
akadt az átlagot el nem érő elme, de sokkal több volt a lángésznek 
mondható tehetség. Üjabban minket is odafektettek a nagy gyalu- 
padra : a jámbor középszer, a hízelgés alázatossága, a kenyérért való 
kényszerű hódolás orcapirító, lélekölő kényszere megmérgezte a 
református tanárság lelki életét is. Közéletünkben egyre kevesebb 
alkalom nyílik a józan becsületességű bírálatra : a félelmes száj
hősök, vagy a hízelgők közé áll be az ,,okos“ ember. Évtizedek 
óta tervszerűen ölik ki közéletünkből a gerinces embereket : a „tapin
ta t“ , a „modor“ szent nevében. Most aztán a kritika nem az elvi 
meggyőződések hevével, hanem az önérdekek szította irgalmatlan 
erőszakkal szólal meg, azt pedig nem lehet könnyen elnémítani ! 
Jaj a mi református középiskoláinknak, ha mi, tanárok, nem merjük 
ezután hirdetni, hogy a becsületes, egyenes ember boldogul az élet
ben, hogy az önfeláldozó munka, a nemes hazaszeretet a legfőbb 
erények ! De jaj a nemzetnek is, ha a mi ifjúságunk rajtunk látja meg 
élő példáját annak, hogy az érvényesülés útja a gyáva hízelgés, alka
lomadtán aztán a járom lerázásával a féktelen hatalmi lehetőségek 
reménységével. Új, becsületesebb, önérzetesebb nemzedékre van 
szükségünk ; ennek a nevelésére pedig bennünket nem az állami 
és katolikus testvérintézetekénél több műveltségünk, erőnk képesí
tene — hiszen azok az általunk mindig őszinte szeretettel tisztelt 
intézmények a maguk célkitűzéseit a legnagyobb sikerrel valósítják 
meg —, hanem történelmi múltúnk ! Igenis : amint a katolikus 
iskolák felveszik a nemzeti élet egynéhány örökérvényű vonását és 
önfeláldozóan, minden tiszteletet megérdemlő komolysággal vésik be 
tanítványaik leikébe, — úgy őrzünk mi is hitünk szerint a nemzet 
fennmaradásához nélkülözhetetlen eszményeket, amiket senki más 
nem tud olyan sikerrel melengetni, mint a mi patinás intézeteink. 
A református iskolákra sok tekintetben lehetett joggal követ vetni : 
de hogy fanatikus lelkesedéssel mindig a független Magyarország 
eszméje mellett tarto ttak  ki, hogy a hazafias önfeláldozás szent 
eszméjét tanították és váltották tettre, ez letagadhatatlan. Aki el
törli, vagy meghamisítja a református iskolák régi szellemét — akár
miféle hatalom, még ha maga a református egyház próbálná is ezt 
meg ! — a nemzet ellen vétene soha helyre nem hozható módon.

Mi ebből a hitből : a hivatásunk szentségébe vetett bizalomból 
táplálkozunk. Sok hivatalnok van, aki a jelennek dolgozik : annak 
a becsületes lelkiismeretesség is elég a kötelessége jó teljesítéséhez. 
De a tanárság ködös jövő felé épít tornyot. A mi munkánk felett nem 
a jelen mond jogerős ítéletet, hanem a jövő. Nekünk nélkülözhetetlen
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szükség a kőszikla hit és a bizonyos reménység népének lennünk, 
mert ha az életet mi is csak taposó malomnak, törpe érdekek harcá
nak látjuk, világszemléletünk megrontja gyermekeinket, bennük az 
egész magyar jövőt. A tanár a békevilágban a javíthatatlan ábrán
dozó, a félszeg ember példája volt. Most minden áron fel akarják 
ébreszteni eszményekbe vetett naiv hitéből s valami különös kegyet
lenséggel bizonyítgatják nek i: te is csak olyan hivatalnok vagy, 
mint más, sőt gyámoltalanabb lévén, még alkalmasabb vagy a hát
térbe szorításra. Mi nem hunyunk szemet a tanárok egyéni hibái 
előtt, de valljuk, hogy mihelyt az idealizmus utolsó mentsvárát, az 
iskolát is hivatali gépezetté, robotos rabszolgák munkamezejévé 
tesszük, helyrehozhatatlanul, nemzedékekre kihatóan megmérgez
tük a nemzet lelkét. A mai gyermekiélek egyik legszörnyűbb nyo
morúsága, hogy a szülők nem védik meg már őket a gondtól, mint 
aze lő tt: mindent látnak, tudnak s összeroppannak az élet terhei 
alatt, mielőtt igazában élni kezdtek volna. Komor, gyanakvó, nem 
őszinte nemzedék, a nagyok társadalmával meghasonlott új nép nő 
fel körülöttünk. Több napsugarat a középiskolás gyermek életébe ! 
Kevesebb szórakozást, hanem ahelyett meleg, boldog, áldott levegőt ! 
Ez volna a jövő iskolája — s ha egy nemzet odáig jutott, hogy nem 
tud és nem akar a jövőjében hinni, nem tud és nem akar a jövőben 
hivő nemzedéket nevelni — akkor, de csak akkor mondja ki, hogy 
az iskola nem szorul ilyen szempontból is fokozott védelemre.

Mi az új esztendőtől azt várjuk, hogy nekünk megengedi állam 
és egyház, megengedi az élni akaró nemzet, hogy higyjünk a jövőben 
s ennek a hitnek az erejénél fogva minden erőnket, egész életünket 
a  magyar gyermek szolgálatába állíthassuk.

Dóczy Gedeon apostol volt. A nőnevelés apostola, egy olyan 
ügyé, mely akkor még csak mint gyenge plánta igyekezett meg
kapaszkodni és erőre kapni a magyar parlagon ! Hiszen a nők álta
lános műveltsége -— a középosztályról szólva —, még a múlt század 
első felében, a konyha és szövőszéknél és a hibás írás és olvasásnál 
alig emelkedett magasabbra s Berzsenyi méltán kérdi Dukai Takács 
Judithoz írott levelében : vájjon helyes-e az, hogy a férfitörvény 
guzsalyra és tűre kárhoztatja a szelíden érző szépnemet?

A lassan ébredő közműveltség, a jobb belátás és a kor lelkét 
megértő Fáy Andrások, Széchenyik, Veress Pálnék, Teleki Blankák, 
Karacs Terézek eszmélkedésre indítják az államot, de főként az 
egyházakat s egymásután létesülnek a nőnevelőintézetek — a vagyo-

* Elmondatott a miskolci Dóczy-emlékünnepélyen, dec. 18-án. Némi 
rövidítéssel közöljük.

Soós Béla.

Dóczy Gedeon emlékezete."
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nos katolikus egyházban több, nálunk, szegény protestánsoknál,, 
kevesebb —, de fontos, bogy a fejlődési folyamat megindul s egyre 
több híve van a nőnevelésnek.

Dóczy Gedeon is egyike a híveknek. 52 évet tölt a nőnevelés 
szolgálatában, de e szolgálat számára nem hivatal, hanem elhivatás, 
melyet korán felismer s ettől kezdve, 2 évet leszámítva, életének 
minden ideje és minden gondolata a nőnevelésé.

Pedig élete más irányban indul. Az 1832-ben született és hagyo
mányos szegénységgel küzdő református papfiú, korán árvaságra 
jutva, hamar megismeri a nélkülözést és a lemondást. Édesanyja, az 
özvegy tiszteletesasszony, nagy nehézségekkel taníttatja. Miskolcon 
végzi az elemi iskolát és a gimn. három alsó osztályát. 1844-ben a 
sárospataki iskolába megy, itt a gimnázium elvégzése után teoló
giát tanul, 1846—54-ig. A következő évet Lőcsén tölti a német nyelv 
elsajátítása céljából. 1855—56-ban Patakon a gimnáziumot előké
szítő osztály tanítója. Bizonyára nem véletlen, hogy a választás reá 
esett. A kitüntetést és bizalmat derékségével kiérdemelte. Hátra
hagyott iratai közt megtalált egyetlen eredeti okmánya szerint 
1856-ban „szigorú vizsga után a tanári és papi segédek karába“ 
vétetett fel.

Űgylátszik, hogy 1856-ban jut el élete nagy válaszú í jához, 
mikor gróf Degenfeld-Shomberg Imre házánál lesz a Degenfeld grófnők 
nevelője, kik közül az idősebb a későbbi Tisza Kálmánné. Két évet 
tölt itt s a fínomlelkü grófnőkkel való állandó foglalkozás felébreszti 
a nőnevelés iránti hajlamát s mikor 1859-ben a tiszáninneni egyház- 
kerület az első magyar női pedagógusnak : Karacs Teréznek Kolozs
várra távozása után a miskolci leánynevelőintézet „vezértanárává 
választja, akkor már bőséges pedagógiai ismeretekkel és tervekkel 
foglalja el állását, melybe ünnepélyesen ik tatják  be. Az egykorú 
jegyzőkönyv szerint : „Miskolc város és az egyházkerület együtt 
örvendez a kitűnő és hivatott munkásnak.“

Tizenhárom évig áll a miskolci leánynevelőintézet élén s annak 
első fejlődése, virágzása, jó híre bizonyságot tesz hivatottságáróL 
A nevelés munkájában, az idegen nyelvek : német és francia tanítá
sában hű segítőtársa neje, a magasműveltségű, berni származású 
Levier Emma, kinek nevét a miskolci leánynevelés történetében 
nem lehet elválasztani a Dóczy Gedeon nevétől. Mint Svájc szülötte, 
egyforma tökéletességgel beszélte a német és francia nyelvet s a 
magyart is tökéletesen elsajátította. Meghitt családi életükben öt 
szép gyermek fejlődésében gyönyörködhettek, de a bánatot is meg
ismerték, Andor fiuk korai halálával.

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter 1872-ben, 6064. sz. ren
deletével Dóczy Gedeont a sárospataki állami tanítóképzőintézet 
igazgatójává nevezi ki és a nevelés és oktatástan tanárává. Itt 2 évet 
tölt, közkedveltségnek is örvend, de szíve-lelke, hajlama, múltja 
visszavonzza a református nőneveléshez és a debreceni református 
egyház meghívására, elvállalja a leánynevelőintézet igazgatását.
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Az 1874 február 24-i presbiteri jegyzőkönyv tanúsága szerint 
a leánynevelőintézet ügyeinek vitelére alakított küldöttség az igaz
gatói állás betöltésénél, a jónevű jelöltek mellett, Dóczy Gedeonra 
is gondol, a miskolci leánynevelőintézet igen jóhírű volt igazgatójára, 
ki tapasztalati tényekkel igazolta már a leánynevelésre való ráter
mettségét. A bizottság elnöke csak tartózkodással és csaknem minden 
reménység nélkül fordul hozzá és nagy az öröme, mikor Dóczy a 
felhívásra olyan feleletet ad, mely szakképzettségét, lelkesültségét 
és készségét mutatja. Személyesen is megjelenvén Debrecenben, fel
lépése, megnyerő modora és programmjával teljes mértékben meg
nyeri a bizalmat s a debreceni egyház örömmel és egyhangúlag 
választja a leánynevelőintézet igazgató-tanárává.

1874 szeptemberében foglalja el állását. Igazgatása 34 esztendeje 
alatt megvalósítja terveit s a nőneveidét magas színvonalra emeli. 
A Gondviselés megadja neki, hogy meglássa magvetésének aratását. 
A nyolcosztályú leánynevelőintézetből, melynek négy felső osztálya 
kb. a polgári iskolának felelt meg, elsőrendű felsőbb leányiskola 
lesz, 1891-ben. Ennek nemes törzsébe oltva, szervezi az egyház 
1900-ban a tanítónőképzőintézetet. Emellett megmarad a négy- 
ossztályú elemi iskola és külön kézimunka- és kereskedelmi tanfolya
mok is működnek az iskolával kapcsolatosan. Igazgatása utolsó 
éveiben merül fel a leánygimnázium szervezésének szüksége, de 
ennek a tervnek 1913-ban történt megvalósulását már nem éri meg.

Az általánosan Dóczy-intézetnek nevezett leánynevelőintézet 
jó lúre egyre nő és a messzebb vidéki középosztály is örömmel küldi 
ide gyermekeit, kivált, mert internátus is van az iskolával kapcsolat
ban, melyben a finomabb modor, nyelvek, zene és tánc elsajátítá
sára is gondot fordít az igazgató. Neje, Levier Emma, itt is hű segítő
társ, 1876-ban bekövetkezett haláláig. Elhunyta nagy veszteség az 
iskolára is, de a népes családra is, melynek védangyalául egy éppen 
olyan nemes és önfeláldozó nőt rendel a Gondviselés, mint amilyen 
L. Emma volt. Dóczy Gedeon második felesége a dobsinai szárma
zású Fisher Ilona, kit 1878-ban vesz nőül. Az idők folyamán még 
öt gyermekkel szaporodott család, és az internátus vezetése éppen 
elég gondot ad a hű asszonynak, ki minden női erények mintaképe. 
A társasélet örömeit alig ismeri, a gyermekek nevelése egészen 
elfoglalja s minden igyekezetével biztosítani akarja a zajos családi 
körben férje nyugalmát és pihenését. Én tanúja voltam a mintaszerű 
házvezetésnek és mindenre kiterjedő gondosságnak, mert Debrecenbe 
való meghívatásom után a Dóczy Gedeon házában találtam meleg 
otthont s tagja voltam a népes házikörnek. Láttam  a család benső 
életét, hol minden és mindenki a családfő akaratához igazodott, ki 
otthon is feltétlen tekintélyt tudo tt tartani. Már akkor férfisorban 
levő fiai : József, a dalköltő és Emil, a szintén költői hajlamú jogász, 
később Debrecen város ügyésze, nem szakadtak ki a családból s ha 
nem is laktak otthon, étkezni hazajártak és soha el nem mulasz
to tták  a pontos órát, mert tudták, hogy atyjuk ragaszkodik a rend
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hez. A kisebb gyermekek lármás zaja is elült, ha az apa elfoglalta 
helyét az asztalnál és kezdetét vette az étkezés. Az egyszerű, de 
tápláló polgári konyha ízletes készítményei kerültek az asztalra s az 
iskolából és a hivatalokból hazasereglett szellemi munkások — 12-en 
ültünk az asztalnál — ugyancsak bebizonyították, hogy a szellemi 
munka erőteljes táplálkozást kíván. A ház ura volt az asztalnál is a 
legmértékletesebb, a kilengéseket e téren sem szerette. Szeszesital 
csak a vacsoránál került az asztalra, a házigazda sestakerti borából, 
mely kitűnően kezelve, ragyogó színével is kínálta magát.

A téli estéken egy-egy pohárka bor mellett tovább maradt 
együtt a felnőttek társasága s ilyenkor Dóczy bácsi is megnyílt 
s elbeszélgetett élete nevezetesebb eseményeiről, csalódásairól és- 
keserűségeiről is.

Míg az asztalnál folyt a csendes társalgás, megszólalt a szomszéd 
szobában a zongora s magyaros akkordjaiból hamar kialakult egy-egy 
Dóczy-nóta, hogy a Magyari Imre hegedűje nyomán néhány nap 
múlva egész Debrecenben énekeljék. A „Nádfedeles kis hajlékom“, 
„Mit gyászol a fecskemadár“, „Darumadár útnak indul“ , „Mandulafa- 
m andulafa.. . “ kezdetű daloknak mi voltunk első hallgatói. Dóczy 
bácsi is elhallgatta a dalt, némelyiket tetszése mosolyával is kí
sérte, de szóval nem nyilatkozott róluk soha.

Szerette családját, mindent megtett érte, de igazi otthona az 
iskola volt. íróasztala mellett érezte magát igazán elemében s szabad 
óráiban neveléstudományokkal és tankönyvírással foglalkozott. 
„Népszerű tapasztalati lélektana“ m utatja, hogy a gondolkozásnak 
mily komoly neme érdekelte. Könyve hézagpótló is volt és sok közép
iskolában használták. A Dóczy-ABC a református gyermekek milliói
nak adta meg a tanulás első gyönyörét és lehetőségét s a Tiszántúl 
összes elemi iskoláiban azt használták a legújabb időkig. A kézi
munkatanítás módszeréről írott könyve, mint igazi szakembert 
tünteti fel. Elmélyedt ezen, szerinte a nőknél legfontosabb tantárgy
ban, minden ágát ismerte s kritikájától jobban féltek tanítványok 
és tanítónők, mint a leghozzáértőbb nőkétől.

Kéziratban maradt neveléstudományi munkái kiegészítik tan- 
könyvírói arcképét s ezekből megismerjük az elméleti pedagógust, 
ki elveit viszi á t a gyakorlatba. Általában minden tantárgyban ott
honos volt, minden tantárgyat tan íto tt és vállalt, csili, földrajzot, 
művelődéstörténetet, matematikát, lélektant, természetrajzot, de 
semmit sem ötletszerűen, mindent alaposan tanulmányozva. Sohasem 
ment készületlenül a tanórára, gyakran találtuk kis irodájában a 
tananyaggal foglalkozva.

Kartársaitól is ugyanazt az alaposságot kívánta ; önkritikára és 
önmunkásságra nevelte tanárait és a kötelességek teljesítésére. Erre 
is ő adott példát. Amit Riedl Arany Jánosról mond, az Dóczy 
Gedeonra is ráillik ; az élet reánézve is alkalom volt kötelességei tel
jesítésére. Ez a családfő és igazgató életében megnyilvánul. A köte
lességteljesítés, a rend, a pontosság maga. Mértékletes életmódja,
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testedző gyakorlatai fenntartják egészségét, teste rugalmasságát. 
Talán sohasem volt beteg és nem mulasztott tanórát, hivatali köte
lességet. Debreceni igazgatósága 34 éve alatt mindennap megjelent 
az iskolában, még a szünidőkben is és körültekintő, aprólékos gonddal 
végezte teendőit. Nem volt íródeákja, titkára, tandíjkezelője, mint 
a mai igazgatók legtöbbjének ; mindent ő maga írt s az anyakönyvek 
is szép gyöngybetűivel vannak kiállítva, egészen 1891-ig, mikor a 
felsőbb leányiskola szervezésével kissé megoszlanak az adminisz
tratív teendők.

Szigorú pontosságot követel tanároktól és tanítványoktól. 
A tanórákon reggel egy negyedórával korábban kellett megjelenni 
tanárnak és tanítványnak s ha valaki késett, rettegve gondolt arra, 
hogy az igazgatóval találkozzék. Pedig sohasem mondott korholó 
szavakat, de tekintete megszégyenítette a pontatlanságban leledzőt. 
Legfeljebb zsebóráját nézte meg, a folyosón surranóval találkozva 
s az illető többé nem késett soha. Az órát jelző csengetésre pillanatok 
alatt helyén volt mindenki és ha megtörtént néha, hogy a megkez
dett érdekes beszédtárgy még nehány pillanatig együtt tarto tta  a 
tanárok kisebb-nagyobb csoportját: már annak a beszélgetésnek 
nem volt íze és zamatja, oly sürgetően kongatott az önvád harangja 
a szívekben.

Tizenhat évi együttműködésünk alatt egyforma tisztelettel és 
bensőséggel ragaszkodtam hozzá és legfőbb igyekezetem volt, hogy 
lelkiismeretességemmel és kötelességeim pontos teljesítésével meg
elégedését kiérdemeljem. Most, annyi év távolából visszapillantva 
rá, néha párhuzamot vonok közte és magam között, mikor „ajtó
mat béhajtva“, csak lelki bírám előtt adok magamnak számot te tte
imről s arról, hogy hogyan sáfárkodom a nagy örökségben. Az élet 
más, innen a nagy szakadékon, a felfogás is más, a gondolkozás 
is ; mások az emberek is, de érzem, hogy más vagyok én is és 
egész sor gyarlóságot, helytelenül alkalmazott engedékenységet, 
pongyolaságot vethetek szememre s érzem, hogy pirulnék, ha 
Dóczy bácsi előtt állanék.

De, hiszen, ezzel így volt és így volna ma is minden tanártársa. 
Mert Dóczy Gedeon feltétlen tekintély volt előttünk is, a növendékek 
előtt is, de a közönség előtt is. Tiszteletet parancsoló megjelenése, 
komoly magatartásának hatása alatt állott mindenki. Bár min
denkivel szemben udvarias volt, de nem alázta meg m agát; nem 
kereste a tapsot és az olcsó népszerűséget. Őszintén és leplezetlenül 
mondta meg véleményét s ez sokaknak nem tetszett akkor sem s nem 
tetszik ma sem. Bizony, az ő 40 éves pályája is tanári pálya volt, 
melyen akkor is több volt a tövis, mint a rózsa.

A jóakaratú szigort, a feddést, a fegyelem érdekében megkívánt 
büntetést — ha enyhe formában nyilatkozott is meg — akkor sem 
szerették s az elkényeztetett, gyenge előmenetelü tanulók szülei akkor 
is az iskolát tették felelőssé és haragudtak az iskolára. Volt rá eset, 
hogy a büszke cívis gőg az ellenőrző konferenciáról küldött intést
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sem fogadta el és azt írta a hivatalos tudósításra : „nem azért küldöm 
a leányomat a Dóczy-intézetbe, hogy megintsék, hanem hogy tanít
sák“ . Ilyen és ehhez hasonló hangok gyakran hallatszottak, kivált 
az iskolának felsőbb leányiskolává való átszervezése idején, mikor 
az új rendtartást kellett életbeléptetni.

A meg nem értés és a hívatlan kritika sebző éle mélyen érintette 
érzékeny lelkét és hosszú időre elkedvetlenítette. Ilyenkor még 
nagyobb igyekezettel óhajtottuk felderíteni s örültünk, ha jobb 
hangulatát láttuk. Örültünk, ha megjelent körünkben és résztvett 
örömünkben. És ezt igazgatónk meg is tette. Baráti érzületéről, 
összetartásáról ma is híres tanárkarunk ünnepein, névnapokon, ke
resztelőkön szívesen jelent meg s mindig ő mondta az első áldomást 
az ünnepeltre.

Minket is vendégül látott nevenapján. Ilyenkor sestakerti tuszku- 
lánumában hosszú asztal fogadta a minden évben növekedő tanárkart 
s a házigazda szívessége, az asztal jóízű bősége m utatta, hogy Dóczy 
Gedeon a vendégszeretet magyar erényét is nemesen gyakorolta.

De nemcsak az öröm poharát ürítgette velünk, résztvett a bánat
ban és a megpróbáltatásban is. Mikor 1898-ban hosszas szenvedés 
után meghalt tanárkarunknak kiváló és mindenki által nagyrabecsült 
tagja, az erdélyi származású Veszprémy Irén, 66 éves igazgatónk 
azonnal kijelentette, hogy személyesen vesz részt a temetésen. Ketten 
te ttük  meg a hosszú utat az iskola és tanárkar képviseletében. Ketten 
helyeztük a frissen hantolt sírra a tanárkar violakoszorúját, s Dóczy 
Gedeon búcsúszavai mélyen meghatották a majdnem teljes számban 
megjelent brassói reformátusok gyászoló sokaságát, mikor mély 
hittel hirdette a lelkek találkozását a tavaszi feltámadástól illatozó 
temetőben.

Mert Dóczy Gedeonnak valóban mély hite volt és vallásos lelke. 
Ezt az erényt akarta növendékei lelkében is élővé tenni. Iskolájában 
a nap munkája mindig imádkozással és zsoltárénekléssel kezdődött. 
Tanárok és tanítványok összegyűltek az erre rendelt helyiségben, az 
első nagy építkezés után a harmonikus kiképzésű díszteremben a 
közös imádságban emelték szívüket Istenhez. Minden reggel az igaz
gató imádkozott, majd a vallástanári állás szervezése után a vallás
tanár s az így nyert hangulattal kezdődött a nap munkája. Volt ezek
ben az istentiszteletekben valami, az első keresztyének összejövete
leire emlékeztető vonás ; az áhítat a gyermekarcokon s a bűnbánati 
zsoltárok fennséges komorsága megindította a szíveket. Nagy veszte
ségnek érezzük, hogy tanintézetünk tagozatokra oszlása és túlnépes- 
sége m iatt nem tartha tta  meg a reggeli áhítatnak ezt az ősi formáját. 
A nagy tömegek befogadására nem lévén helyiség, s az időveszteséget 
is mérlegelve, mely közel 2000 gyermek fel- és elvonulásával jár, 
kénytelenek voltunk az osztálytermekre szorítkozni.

De Dóczy bácsi nemcsak a tulajdonképpeni nagy célért szerette 
ez összejöveteleket, hanem azért is, mert a ki- és bemenetelnél sereg
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szemlét ta rto tt ifjú népe felett. Tiszteletteljes meghajlással vonult 
el előtte mindenki s ő barátságosan viszonozta a köszöntést s akit 
megszólított, vagy akire rámosolygott, az otthon is dicsekedve emle
gette az őt ért kitüntetést.

A kartársi tisztelet és nagyrabecsülés, a tanítványok hálája rég 
kereste az alkalmat ez érzelmek tolmácsolására. Ez az alkalom végre 
megjött Dóczy Gedeon tanári működésének negyvenedik évfor
dulóján, 1900 május 20-án. Tanárkarunk e napot országos ünnep
léssel akart emlékezetessé tenni. A külsőségeiben is kiváló gonddal meg
rendezett jubileum a bála és tiszteletadás ünnepe volt, hol a nyolc 
éves fehérruhás kis leánytól a tiszántúli egyházkerület ősz püspökéig 
és a kultuszminiszter képviselőjéig mindenki a méltó elismerés, 
tisztelet és nagyrabecsülés babérját és virágait te tte  le az ünnepelt 
tanférfiu elé. Ott volt az ünnepen a felettes tanügyi hatóságok minden 
képviselete : az egyházkerületet Kiss Áron püspök és gróf Degenfeld 
József főgondnok képviselte ; a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
üdvözletét Berecz Antal, a felsőbb leányiskolák miniszteri biztosa 
hozta. Ott volt a különböző tanári körök és karok képviselete, a volt 
növendékek küldöttsége, az iskola ifjúsága. Mindenki az ősz vezér 
tiszteletére gyűlt össze. Woíaffka Nándor a debreceni katolikusok 
népszerű püspöke soronkívül kért szót és a kát. egyház háláját 
tolmácsolta a róm. kath. növendékek gondos és szeretetteljes neve
léséért. Az ünnepi ódát Csengey Gusztáv írta a növendékek üdvöz
letéül s ennek költői szépsége, nemes és tiszta hangja méltóan zengett 
a hála és tisztelet nagy szimfóniájában. A 68 éves ősz vezér meg- 
hatottan állt a feléje áradó szeretet meleg hullámverésében, hiszen 
az ünneplés nem volt mindennapi és nem volt megszokott.

Dóczy Gedeon szerényen elhárított magáról minden érdemet 
és a tiszántúli egyházkerületet, a debreceni egyházat és Debrecen 
városát méltatta, mint az iskola fenntartóit és igazi patrónusait. a 
nőnevelésnek. Az oktatásban elért eredményeket pedig a tanárkar 
derékségének tulajdonította.

Ám mindenki tudta, hogy az iskola fejlesztésében az övé a fő
érdem. Ő virágoztatta fel és tette népszerűvé az intézetet, melyet 
akkor is, ma is Dóczy-intézet néven ismernek országszerte, most már 
hivatalosan is, mert debreceni egyházunk presbitériuma 1928-ban 
hozott határozatával így óhajtotta megörökíteni az iskola első kiváló 
igazgatójának emlékét, ki 1871—1908-ig állott az intézet élén. Akkor 
nyugalomba vonult és 1911-ben meghalt.

Bár Debrecenben még nem hirdeti emléktábla érdemeit, azok 
élnek a köztudatban s neve tisztelt mindenütt az országban.

Debrecen.
Özv. Koncz Aurélné.
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A  mennyiségtan középiskolai oktatásáról.
Néhány észrevételt kívánok tenni a mennyiségtan középiskolai 

oktatását illetően. Előbb azonban kérem tisztelt tanártársaimat, ne 
méltóztassanak soraimat feltolakodásnak venni; magam csak úgy 
tekintem, mint szaktársaimmal való beszélgetést. Még azzal is 
vétenék, ha különös gondot akarnék fordítani a következők tőlem 
telhető helyes összeállítására ; ki-ki besorolja gondolataimat saját 
eszmevilágába, vagy elveti azokat.

A zárójel használatával sok bajuk van a tanulóknak, nem tudják, 
mikor tegyenek zárój élt. Ahelyett, hogy esetekként felsorolnók, mikor 
kell zárójelt alkalmazni, egyszerűbbnek tűnik így tanítani : Általá
ban, ha egy számon, vagy több számon valami műveletet akarunk 
végrehajtani, akkor azt a számot, illetve számokat zárójelbe tesszük, 
kitéve még a megfelelő műveleti jelt. Pl. : ( . .  .)2, ( . . . )  — ( . . . )  stb. 
A zárjelt (zárjeleket) azonban sokszor, ha t. i. felesleges, megtakarít
juk. Hogy mikor felesleges, maguk a tanulók is az esetek nagy részé
ljen kitalálják. Pl. egyetlen betűt, (kiírt) előjelnélküli tagot, (előjel
nélküli) törtet nem teszünk zárjelbe. Ugyancsak felesleges -— 
(( .. .)3)-ben a külső zárj el, mert — (. . .)3 is csak úgy érthető, mint 
előbb. Továbbá, amihez hozzáadunk, vagy amiből kivonunk, azt 
nem tesszük zárjelbe, valamint az osztandót és osztót (természetesen) 
nem tesszük zárjelbe, ha a hányadost tö rt alakban írjuk. Talán első 
pillantásra nem látszanak könnyítést jelenteni az elmondottak, 
azonban tekintsük a következő két kifejezést: 3((. . .). (. . .)), 3 (( ...) . 
(. . .) +  4) ; mint azonnal látható, az előbbi kifejezésből a zárj el min
den további nélkül törölhető, az utóbbiból ellenben nem. Röviden : 
nehéz lenne egy kifogástalan, egyszerű utasítást adni arra, hogy 
(tényleg) mely esetekben teendők zárjelek, ellenben könnyen fel
ismerhető, hogy egy zárjel mikor felesleges (tehát törölhető). Ha 
előtérben az áll, hogy a műveletek kijelölésére zárjelt kell tennünk, 
akkor talán könnyebben megszüntethető az a hiba, amit a tanuló a 
zárjel eltávolítása közben a 3 x —( x —4)2 kifejezéssel oly gyakran 
elkövet. (És tényleg furcsa is : ha itt a négyzetet kifejtettem, mégis 
megmarad a zárjel? Megmarad, de nem az, amellyel a négyzetet jelöl
tem, hanem az, amelyet a kivonás jelölésénél előbb megtakaríthat
tam, de amelyet a négyzet kifejtése után ki kell írnom.) Termé
szetesen a zárjelek használatának ilyen beállítása mellett is sok 
gyakorlat végeztetendő a tanulóval egyrészt a zárjelek helyes ki
tételét, másrészt egy zárjeles kifejezés helyes értelmét illetően. 
Hasonló, de egyszerűbb tárgyalásban részesítendő a szorzás mű
veleti jelének esetleges megtakarítása.

A számfogalom többszöri kibővítését két szempont teszi kívána
tossá : 1. Minden mennyiségnek legyen mértékszáma ; 2. A különböző 
műveletek (egyenlet megoldása is) lehetőleg korlátlanul elvégezhetők 
legyenek. A középiskolai oktatásban hol az egyik, hol a másik szem
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pont domborítható ki előnyösebben (természetesen mindkettő min
denkor a lehetőségig kidomborítandó). Bizonyos, hogy aki csak 
hasznot akar látni a mennyiségtanból, az sokkal fontosabbnak tartja  
az 1. szempontot, azonban ez a szempont egyáltalában nem jő tekin
tetbe a komplex szám bevezetésénél és erre az oktatásban már jóelőre 
gondolnunk kell. Ezeket előrebocsájtva, előbb a negatív szám beve
zetéséről kívánok szólni. Ez rendesen a rávezetés módszerével szokott 
történni, amit azonban — előre is megmondom — itt  nem helyeslek. 
Általában a rávezetés módszerével csínján bánjunk, ha új fogalom 
bevezetéséről van szó. Nehogy oly hosszú legyen a rávezetés útja, 
hogy a cél előtt a tanuló már kifáradjon, nehogy bonyolultabbak 
legyenek az egyes lépések, mint az elsajátítandó fogalom. Míg vigyá
zunk arra, észre ne vegye a tanuló, hogy itt új fogalom készül, lehet, 
hogy fáradságunk teljes siker koronázza : az új fogalmat a tanuló 
esetleg el sem sajátítja. Sokkal rokonszenvesebb nekem, ha ilyen 
veszély fenyeget, egyenesen, minden kertelés nélkül megadni az új 
fogalmat s azután megteremteni a régi s új fogalmak közötti szük
séges asszociációkat.

Mármost a szokásos módja a negatív szám bevezetésének ilyen
féle : Beszélünk vagyonról, adósságról (vagy fagypont fölötti s alatti 
hőmérsékletről stb.), mígnem rávezetjük a tanulót, hogy célszerű 
ezeket egyfajta mennyiségeknek tekinteni, de különböző mérték
számmal, m in t: 5 P vagyon, — 8 P vagyon. Ezután abstrahálással 
megalkotják a negatív szám fogalmát. Most jönnek a műveletek. így 
beszélünk : „Mennyi 5 P vagyon és — 8 P vagyon együtt? Ez annyi, 
mint 5 P vagyon és 8 P adósság, összesen 3 P adósság, azaz —3 P 
vagyon. Ezek szerint 5 + (—8)=-—3.“ Ilyen úton az összeadás elég 
könnyen tárgyalható, de komolyabb nehézségeket nyújt a szorzás. 
Ha a (—5).3 szorzatot mint —5—5—5 összeget értelmezem, nyerem 
a —15 értéket. A kommtuatív sajátság megkövetelésével ugyancsak 
nyerhető 4.(—2 )= (—2).4=—8. Azonban nehéz a dolgom az ilyen szor
zattal : (—-3).(—4). Egyik középiskolai tankönyvünkben ilyenféle kísér
let olvasható : Szerző tekint egy vonatot, ami 30 km/óra sebességgel 
halad Budapestről Bécs felé. Kérdés : Milyen távolságra van a vonat 
Győrtől, 2 órával az odaérkezés előtt? Felelet: nyilván 60 km. távol
ságra. Ám a felelet így is megadható : Ha a vonat 2 óra múlva lesz 
Győrben, akkor azt mondhatjuk (negatív számmal kifejezve), hogy 
-—2 órát haladt a vonat Győrbe érkezésétől számítva, éspedig 30 km. 
óránkénti sebességgel Bécs felé, tehát —30 km/óra sebességgel Buda
pest felé. Megtett eszerint a vonat Győrtől, Budapest irányában 
(—-30).(—2) km. utat. Előbb láttuk, hogy ez az út 60 km., következő
leg (—30).(—2)=60.“ Dióhéjban m utattam  be, miként küzködik a 
könyv szerzője szükségszerű tényként beállítani olyant, ami tisztán 
megállapodás dolga. Igaz, hogy a mennyiségtan, mint a való világ 
jelenségeinek leírására készített tudomány, szükségképpen fejlődött 
azzá, ami, szükségképpen jö tt létre s fejlődött a számfogalom, de a 
fejlődés egyes lépéseihez a zseni intuíciója ke lle tt; nos, ne akarjuk
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mindenkor és mindenáron az átlagtanulóval a miniatűr-zseni szerepét 
eljátszani. Végre mindazt, amit a zseni kitalált, a tiszta ész feldolgozta 
úgy, hogy az értelem számára legkönnyebben felfogható legyen és 
ez a legkönnyebb felfogás nem mindig azon az úton történetik, amely 
a felfedezés útja volt. És tényleg, ne áltassuk m agunkat: ne akarjuk 
zseniális lépésre kényszeríteni a tanulót a negatív számoknak és a 
velük végzendő műveletek mikéntjének kitalálásával szemben, 
ugyanazt a tanulót, aki — sajna, előre tudjuk — még évek múlva is 
bizonyos nemtörődömséggel fogja kezelni a számok előjelét. Ép ezért, 
az intuíciót máshol igyekezzünk fejleszteni (van rá elég alkalmasabb 
terület) — itt inkább arra törekedjünk, hogy minél élesebbé tegyük 
a negatív szám fogalmát s világossá a reájuk vonatkozó műveleti 
szabályokat, így inkább remélve elejét venni a jövő tévedéseinek. 
Röviden kifejezve : egyenesen és ne tekervényes utakon !

Én így gondolom a munkát elvégezni : Órákkal előbb figyelmez
tetem a tanulót, hogy a számok tisztán az emberi agy fogalomalkotá
sának tárgyai, melyek a körülöttünk lévő világban nem léteznek. 
Vagy látta-e már valaki az 5-ös számot? Öt embert, öt métert lehet, 
de nem magát az 5-öt. Ha egy 5-öst a táblára írok, az jele az 5-nek, 
de nem az ötös szám maga, csupán krétapor. Maga a szám tehát az 
emberi agy teremtménye. Mikor azután a negatív számokat akarom 
bevezetni, ezzel kezdem : Ma új számokat fogunk csinálni. Ezeket 
úgy jelöljük, hogy egy régi szám elé egy vonást írunk, pl. —6.1 Ezt 
így nevezzük : mínusz 6. Az összes új számot negatív számoknak 
nevezzük (a régieket élesebb megkülönböztetés kedvéért pozitivek
nek — kivéve a zérust). Ezután elmondom, hogy a pozitív és negatív 
számokra (és a zérusra) az egész emberiség a következő műveleti 
szabályokban állapodott meg: . . . ( i t t  tényleg elsorolom a lehető 
legáttekinthetőbb összeállításban az összeadás és szorzás műveleti 
szabályait - a kivonás és osztás, mint inverz műveletek, későbbre 
hagyhatók). Végül megmutatom a negatív szám hasznát, kapcsolat
ban a való világgal (most jöhetnek a vagyon — adósság stb. példái), 
továbbá figyelmeztetek arra a nagy előnyre, hogy most már a négy 
alapművelet korlátlanul elvégezhető (leszámítva a zérussal való osztást)

Nem rokonszenvesebb-e ez a tárgyalási mód, mely a negatív 
szám tiszta fogalmát adja s nem könnyebben érthető-e, mint a ráve
zetésnél felhasznált gondolatsor? így a pozitív-negatív szám fogalmát 
nem fogja végigkísérni a vagyon-adósság kényszerképzete.

És ha valaki mégis ragaszkodnék a negatív számnak szemléleti 
alapon való bevezetéséhez, kérdem, mit fog csinálmi ugyanez a 
komplex számokkal, melyek semmiképpen nem érzékeltethetők; a

1 Egyébként helyesnek tartom a + ,  •—• előjelek számára átmenetileg 
pl. 4- >— jeleket használni, nehogy fogalomzavar álljon elő a hasonló mű
veleti jelekkel. Mikor aztán órák múlva eléggé begyakorolta a tanuló a 
műveleteket s rámutatok, hogy pl. 8—3 (azaz 8 és három külömbsége) 
továbbá 8 — 3 (azaz 8 és minusz 3 összege) egyenlők, megállapodhatunk 
a műveleti jeleket s előjeleket megkülönböztető elhagyásában.
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komplex számok sajátságai már csupán a velük végzendő műveletek 
mikéntjében nyilvánulnak. Éppen azért ajánlatos a negatív számok 
formális értelmezése, hogy minél könnyebben birkózzék meg a tanuló 
a komplex szám abstract fogalmával. A „negatív, irracionális, 
imaginárius“ elnevezések a matematikában mindmáig fennmaradtak 
s kiküszöbölni őket (bár a természetes egész számokkal egyenjogú 
számokra vonatkoznak) nem érdemes, de vigyázzunk, nehogy ezek 
az elnevezések, melyek a tudomány naív korából erednek, ma is 
megzavarják tanításunkat.

Ezekután a komplex számokról kívánok néhány szót mondani. 
Mindössze ennyit szoktunk tanítani a komplex számokról: a kom
plex szám értelmezése ; a velük végzendő alapm űveletek; a dis- 
crimináns alapján annak eldöntése, vájjon egy másodfokú egyenlet 
gyökei valósak-e, avagy komplexek. Mindez az ötödik osztályban 
s azután egy szó sincs többé a komplex számokról (a különböző tan
könyvek példatáraiban a nyolcadik osztályos anyaghoz találni fel
adatokat komplex szám magasabb hatványainak kiszámítására). 
A tanuló tehát zsebében az érettségi bizonyítvánnyal így beszélhet : 
„Még komplex számról is tanultam az iskolában, csak azt nem tudom, 
mire való?“ Tényleg, mi hasznát látná a tanuló a komplex számnak? 
Azt, hogy általa negatív számból is tud négyzetgyököt vonni és hogy 
komplex számokat is lehet összeadni, kivonni stb.? Vagy azt, hogy 
most már a másodfokú egyenletnek mindig van gyöke, amit azonban, 
ha történetesen komplex, soha egy gyakorlati természetű feladatra 
alkalmazva nem lát. Mit fog tenni tehát a tanuló? Ha hízelegni akar 
az iskolának, üres szellemi zsonglőrködésnek fogja tartani mindazt, 
amit néki a komplex számról tanítottak (nevet adtak annak, ami 
addig nem létezett, t. i. \ f -1-nek s azután azt mondták, létezik, mert 
hisz neve van már és beszéltek róla, de csak — üreset). Ezen segíteni 
kell. Nem azt mondom, hogy a tanterv anyagát bővítsük, de nekünk 
tanároknak kötelességünk a segítés : legalább egy alkalmazását lássa 
tanuló annak, amit tanult, különben kár volt tanítanunk. Itt elmon
dok néhány lehetőséget a komplex szám hasznának bemutatására :

1. Kiszámíttatom az a = -—  ̂^  —̂ szám köbét. A tanuló érdek
lődéssel tapasztalja, hogy a3= l .  Hasonlóan kiderül, hogy e8= l ,
ahol |5 az a konjugállja. Akkor \ f  125-nek nem az 5 az egyedüli 
értéke, hanem még 5a és 5,3, mert pl. (5a)3= 5 3 a3= 5 3. Eszerint a 
köbgyökvonás 3 értékű művelet. Elhiszi ezekután a tanuló, hogy 

11

általában V̂ a n-értékű. ___
2. Kiszámíttatom a \r -T+"l\ i értéket, a következő módon : 

Azt egyelőre x + y  i-vel jelölve, négyzetreemeléssel x2—y2+ ‘2xy i
—7+24 i. Ebből a való és képzetes részek szétválasztásával 

x2—y2= —7, x y  =  12. Az y kiküszöbölésével ugyan negyedfokú 
,c4+7.t2—144=0 egyenletet nyerek, amiből x2= 9  vagy — 16 (taná-

2 n  n
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esős már előbb megemlékezni az a x + b x  + c = 0  egyenletekről. 
Minthogy x  valós, azért £ = + 3  és y= + 4. A kérdezett négyzetgyök 
tehát + (3+ 4  i). Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy míg a negatív 
számból való négyzetgyökvonáshoz és egyáltalán a másodfokú 
egyenlet megoldásához szükséges a komplex szám, addig a komplex 
számokon végzendő műveletek (gyökvonás és egyenletmegoldás) már 
nem vezetnek újabb számokra (a komplex számok összessége algebrai 
értelemben zárt tartomány), azért a számkör kibővítését be is 
fejeztük.

3. Levezetem az x3+ p x + q = 0 egyenletre vonatkozó Cardan- 
féle képzetet. Mégpedig legcélszerűbben talán erre concludálok :

3  _______________________________

x = u + v ,  ahol h = - < y + ( - | ) 2+ ( - | ) 3 v = — ^

4. Kitűzöm a következő feladato t: Meghatározandó egy oly 
négyzetes oszlop, melynek felülete 30 m2, térfogata 11 m3. Ha egy 
alap-, ill. oldalél x  és y, akkor 2a:2+4x i/=30, x2y =  11. Kiküszö-

3 _________________ 3 __________________
böléssel x3—15x+22=0. A 3. alatti u = ^ —l l  +  \AZl4= y ~ — 11.+2Í. 
I tt hivatkozom arra, hogy amint látták a tanulók a négyzetgyök
vonást komplex számból, ugyancsak kidolgozható az eljárás a köb
gyökvonásra is (igaz, hogy ehhez a Moivre-képlet s a szögfüggvények 
ismerete kell — casus irreducibilis ! — de erről nem helyes említést 
tennem), ami azonban valamivel (?) bonyolultabb eljárás lévén és 
mivel most nem akarunk sok időt eltölteni ezzel a részlettel, inkább 
megmondom, hogy az előbbi köbgyök (egyik) értéke 1—2 i (termé
szetesen ellenőriztetem az (1—-2i)3 = —11+ 2  i helyességét. Így u 
egyik értéke 1 ^ = 1 —2 i és könnyű számítással ux= í + 2  i a v meg
felelő értéke. A továbbiak (az 1. miatt) u2= u i a> li3= u i ß> y2= vx 
vz= v1 a (tanácsos ehhez előbb megmutatni, hogy a (3=1) és így 
egyszerű számítással: x1= 2 , x 2= — l+ 2 \^ 3 , xs=-—1—2\+3~ (az utolsó 
nem szolgáltat megoldást x3<^0 miatt) s a megfelelő y értékek :
y x=   ̂ (az x2y = 11 egyenletből). így két megoldást
nyertünk (2 tizedes pontossággal) x= 2, y=2'75, vagy :r= 2-46, 
í/= 181 . Mindezekhez megjegyezhető, hogy nemcsak sikerült a 
megoldás a komplex számok segítségülvételével, hanem bebizonyított 
dolog, hogy a harmadfokú egyenlet, épp három valós gyök esetében 
(algebrai úton) nem is oldható meg komplex számok nélkül. Kiéle
zendő tehát épp az, hogy egy ily, aránylag egyszerű feladat megol
dásához is (amely feladat már a második osztályos tanuló számára 
megfogalmazható) csupán komplex számokon keresztül nyerhető, 
holott a megoldás maga valós szám. Végül megvizsgálva, vájjon a 
nyert megoldások eleget tesznek-e az eredeti követelésnek, látja a 
tanuló, hogy a komplex számokban éppúgy megbízhatik, mint a valós 
számokban.
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x2 y25. Az analytikai geometriában le kell vezetnünk az j-f-— =  1
f  X X V V ^  ^  t

ellipszis érintőjének —V + T rjr—1 egyenletét, ahol (x0, y0) pontja az
ellipszisnek. Tekintettel arra, hogy a „b helyébe bi“ helyettesítéssel 
az' ellipszis egyenlete a hiperbola egyenletébe megy át, ugyanezzel 
a helyettesítéssel nyerjük a hiperbola érintőjének egyenletét.

Az 1. és 2. önmagukban még kis jelentőségűek a tanuló számára, 
fontosságuk inkább a 4.-et előkészítő szerepükben van. Mind az 1—4. 
pontok tartalm át természetesen nem kérjük számon a tanulóktól, 
legfeljebb nagyon korlátolt mértékben. Mindez elég sok számolást 
kíván, de az 1.-től a 2.-ig, innen ismét a 3.-ig hosszabb időköz lehet, 
ellenben 3.-ra mielőbb következzék 4. Meglehetős nagy ez a munka, 
de ügyesen érdekessé tehetjük a tanulók számára. A 3.-nak még egy 
nagy hasznát látjuk később : Ugyanis megmondhatom a tanulóknak, 
hogy a harmadfokú egyenlet gyökképletét a jövőben nem kell tudniok, 
mivel leginkább csak első- és másodfokú egyenlettel lesz dolguk, 
mégis, nem fogják a tanulók a másodfokú egyenletet úgy tekinteni, 
mint ami után nem jöhet semmi; nem kell a tanárnak a későbbi 
években annyira vigyáznia, nehogy olyan kérdést adjon (pl. meddig 
merül vizen úszó adott sugarú és fajsúlyú gömb?), amelyre a feleletet 
harmadfokú egyenlet adja ; ha ilyen esetben a számítást nem is csi
náltatjuk végig, mégis hivatkozhatunk az egyszer hallottakra. — 
Az 5.-nek nagy fontosságot nem tulajdonítok, ez még nem teszi szük
ségessé a komplex számot és nagyon későn is jön az ötödik osztály 
után.

A kúpszeletek (kör, ellipszis stb.) részei a VII. osztály tananyagá
nak ; lássa a tanuló, hogy azok a görbék tényleg kúp síkszeletei. 
(N. 13. pl. az ellipszisnél definitiv sajátságnak azt szokás és kell fel
venni, hogy a radius-vectorok összege állandó). Egy újabban megje
lent népszerű munkában2 olvastam a következő bizonyítást: A rajz
lap síkjában felvesszük az a, b szögszárakat, két kv k2 kört, melyek 
mindketten érintik n-t és b-1, míg A2 kívül van Aj-en (nem is érintik 
egymást), továbbá felvesszük a A"x és A2 egyik belső közös érintőjét, 
^ - t ; a Aj és A2 érintési pontjai az a, ill. e egyeneseken rendre Aj, A t, 
ill. Ej, E 2. A z egész alakzatot az e kivételével megforgatjuk az adott 
szög felezője körü l; így a, kv k2, A v A 2 létrehozzák az (a) kúppalástot, 
(Aj), (A2) gömböket, (Aj), (A2) köröket. Az utóbbiak egyszersmind 
érintőkörök. Ezután e-n át S síkot állítunk, merőlegesen a rajzlap 
síkjára. Az S metszi az (a) kúppalástot egy C görbében ; legyen P 
ennek egy tetszésszerinti pontja. Legyen ff a P-n átmenő alkotó és 
messe ez az (Aj), (A2) köröket az X x, ill. X 2 pontokban. Akkor PXj, 
érintője a (kj) gömbnek és ugyancsak ilyen PE j (ugyanis az S közös 
érintősíkja a (Aj) és (A2) gömböknek, az E x, E 2 érintési pontokkal), 
tehát P X j= P E j. Ugyanígy PX 2= P E 2. Másrészt Xj, X 2= A j A2(:nert 
X j X2 az Aj A2-nek a forgás közben előállott egyik helyzete). Mind-

2 Rademacher u. Toeplitz : Zahlen u. Figuren.
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ezekből P E 1+ P E ,= P X 1+ P X 2= X 1,X t = A 1>A2, azaz P E ^ P E a  
a C minden P pontjára állandó. Eszerint C ellipszis, melynek gyújtó- 
pontjai E x, E 2.

Mezőtúr. J “ Rédei László.

Újabban többen is hozzászóltak magyar olvasókönyveink anya
gához s különösen Vende Ernő fejtegette bőven olvasókönyveink 
hiányait és meggyőzően m utatott rá azokra a nehézkes, sok magya
rázatot igénylő, fölösleges adatokkal megterhelt, alapjábanvéve 
érdektelen olvasmányokra, melyeknek megértése és elmondása túl
ságosan súlyos feladatot ró tanítványainkra (OKTEK). Legyen 
szabad még egy szempontra felhívni a figyelmet, a költemények 
tárgyalásának azokra a nehézségeire, melyeken az olvasókönyvek 
könnyíthetnének.

A költemények szépségeinek megéreztetése természetszerűleg 
nagyobb feladatot ró a tanárra, mint a prózai olvasmányok magya
rázata, különösen a mi korunkban, melyben kevesebb az érzék a 
kötött forma iránt, hiszen a vers hovatovább csak a lírai költemé
nyekre szorítkozik, ezek is szabad formájukban közelednek a ritmikus 
prózához. De egyébként is a versek költői kifejezésmódja, tömörsége, 
trópusai, költői szabadsága, az előadás hézagossága sok magyará
zatot tesznek szükségessé s mindezeken az agyonmagyarázás veszélyét 
elkerülve, okvetlenül át kell segíteni tanítványainkat, hogy a tiszta 
költői hatáshoz jussunk. Ezt minden magyarázaton túl a tanárnak 
akkor kell leginkább éreztetnie, mikor a verset maga művésziesen 
felolvassa. Nem akarom mondani, elszavalja, mert a „szavalás“ szó 
már-már kezd kellemetlen érzéseket kelteni (mirevonatkozólag legyen 
szabad a Napkelet októberi számában megjelent fejtegetéseimre 
hivatkozni). De van a versek tanításának még egy elengedhetetlen 
feltétele : annak az élménynek, annak a hangulatnak megismerte
tése, melyben a vers fogant, mert a jó vers, főkép a lírai vers goethei 
értelemben véve, alkalmi költészethez tartozik. Ez pedig a költő 
karának, életének, egyéni körülményeinek ismerete nélkül, legtöbb- 

(Az'ár teljesen meg nem közelíthető. És annál kevésbbé, mentői távo- 
l  labbi korba esik tőlünk a költő. Az viszont természetes, hogy az 

iskola elsősorban irodalmunk elismert nagyságainak, klasszikusainak 
verseit tanítja, akiknek kora pedig ma már magyarázatra szorul. 
Hiszen igaz, ne távolodjék el a könyv a jelentől sem, de újabb, való
ban nagy költőink javarészben még irodalmi és világnézeti harcok 
középpontjában állanak, ezek olvastatása, főkép az alsóbb osztályok
ban, sok nehézségbe ütközik s hozzátehetjük, hogy sokkal kevesebb 
is bennük a pedagógiailag felhasználható anyag. Ennek feldolgozásá
ban az önképzőkör igen fontos hivatást tölthet be.

Költők és verseik olvasókönyveinkben.
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Már most a versmagyarázatnak sokrétű munkáját a tanárnak 
egyedül kell elvégeznie, mert olvasókönyveink1 kevés támasztékot 
nyújtanak, sőt hovatovább mind szőkébb területre szorítják a jegy
zeteket, azokat is kevésbbé kezelhető formában a könyv végére 
sűrítik. Hallani olyan véleményeket is, hogy a könyv ne tegye fölös
legessé a tanár magyarázatát, sőt vannak, akik a jegyzeteket a tanár 
iránti bizalmatlanságnak tartják. Meggyőződésem szerint nincsen 
igazuk, mert a tankönyv a tanár magyarázatát sohasem teszi fölös
legessé, de kell, hogy támogassa. Nem tudom elfelejteni azokat a 
kitűnő jegyzeteket, melyeket a hajdani Lehr—Riedl-féle tankönyvek 
közöltek s tudom, hogy egykori jeles tanáromnak, Lehr Albertnak 
a budapesti evang. gimnáziumban tarto tt magyarázatai minden írott 
szavánál is mennyire ékesebben beszéltek mihozzánk. Nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy a tanár mai túlterheltségében maga is 
hálás azért, ha a könyv felmenti a feladat alól, hogy a versre vonat
kozó egyes adatoknak utánajárjon s nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy viszonyaink mellett sok más szakos tanár is 
tanít magyart, kinek az utánajárás még több fáradságot jelent. Saj
nálkozni lehet azon is, hogy az egy Lehr-féle Toldi magyarázaton 
kívül a régi jegyzetes verskiadások, mint Beöthy— Greguss ballada
magyarázatai, Zlinszkynék történeti líránkhoz írt kommentára kiestek 
az iskolai életből. Sokat markolunk azóta és keveset fogunk.

De aminek olvasókönyveinkben főképp hiányát érzem, az köl
tőinknek életrajza. Az ember versmagyarázatoknál napról-napra 
tapasztalja, mily keveset tudnak alsó osztályos diákjaink, legna
gyobb költőink életéről. De nem csodálkozhatunk rajta, mert honnan 
ismernék? Olvasókönyveink hallgatnak róluk, ifjúsági könyvtáraink
ban is alig találnak életrajzokat. Pedig mily hálás feladat volna 
ifjúságunk számára Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, Jókai élet
rajzát megírni, vagy csak életük egy szakaszát, akár egy-egy élmé
nyüket olvasókönyveinkben bemutatni. De mily gyümölcsöző volna 
Balassa Bálint, Szenczi Molnár Albert, Apáczai Csere János, Zrínyi 
Miklós, Széchenyi István, Körösi Csorna Sándor önfeláldozó életével 
az olvasókönyvekben megismerkedni, hogy csak egynéhány példára 
mutassak rá. Sokkal közvetlenebbül és hatásosabban szólnának ifjú
ságunkhoz, a történeti érzék és a hazafias nevelés szempontjából is 
értékesebbek volnának, mint azok a történeti olvasmányok, amelyek 
semmivel sem mondanak többet, mint történelmi tankönyveink.

E tárgykör könnyen túlvisz a versmagyarázat kérdésén, célom 
pedig csak az, hogy költőink életének rajzát kérjem olvasókönyveink 
szerkesztőitől. Német tankönyveinkben, a dolog természetének meg
felelően szőkébb keretek között, magam is megkíséreltem ezeknek a 
gondolatoknak megvalósítását. Az iskolában tan íto tt idegen irodal
mak költőiről már az alsóbb fokon is kell valamit tudniok a diákok
nak, hogy a tanult verseket hozzáköthessék szerzőihez. Ha a kapcsola-

____________ P R OTEST ÁNS  T A N Ü G Y I  SZEMLE

1 Az első három osztály olvasókönyveire gondolok.
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to t költő és müve között meg nem teremtjük, a vers mintegy légben 
függ s a diáknak külön fáradsága megtanulni, ki a vers szerzője. S az 
a „valaki“ számára akkor se jelent többet. A versnek „abszolút“ 
élvezése, ha szabad a kifejezést az ú. n. abszolút zenétől (ha ugyan 
van ilyen) kölcsönöznöm, az esztétikust is nehéz feladat elé állítja 
s legalább részben innen magyarázódik az új utakon járó nagy költők 
értékelése körüli harc. Amit Gyulai Pál Petőfiről mondott, hogy élete 
és költészete egymás hatását fokozták, többé-kevésbbé minden köl
tőre áll.

Mindezek alapján azt javasolom, hogy egy-egy osztály számára 
szerkesztett olvasókönyvben legalább két költőnk életét ismertessük.

Budapest. Kardeván Károly.

Gondolatok a tanítóképzés reformjához.
(Hildebrandt: Lehrerbildung im Kanton Zürich.)

A legújabb kor pedagógiai reformtörekvései abban különböz
nek a legszembetűnőbben a múlt század, sőt a háború előtti évtized 
nevelésének újító irányaitól, hogy nem egy-egy országra, iskolafajra 
korlátozódnak és nem évtizedek alatt éreztetik hatásukat, hanem 
minden kultúrnemzet közoktatására szokatlanul rövid idő alatt á t
alakító hatással voltak. A legtöbb vitára minden országban a tanító- 
képzés állapota és reformálása adott alkalmat, ami a népiskola nagy 
fontosságát dokumentálja a tömegekre támaszkodó modern állam
élet szempontjából. Főiskolán történjék-e a tanítóképzés, avagy 
szakiskolán, amely eddigi évfolyamszámának növelésével a mai 
igényeket ki tudná elégíteni, ez a sokat vitatott kérdése a legutóbbi 
évtized pedagógiai közvéleményének.

Pestalozzi hazája, Zürich kanton most keresi a feleletet erre a 
kérdésre. A megoldás érlelését célozza Hildebrandt zürichi peda
gógusnak igen alapos elméleti felkészültséggel, erős nemzeti érzés
sel, egyházáért aggódó lélekről tanúskodó, polemikus éllel megírt 
könyve.

Plildebrandt nekünk, magyar protestáns pedagógusoknak külö
nösen tanulságos könyve történeti áttekintést ad a zürichi tanító- 
képzésről. Megtudjuk, hogy Zürich kantonban is csak 1830 óta 
van rendszeres tanítóképzés. 1830 előtt a leendő tanító, sokszor vala
mely más foglalkozás hajótöröttje, egy-egy lelkész, tanító oldalán 
tanulta meg mestersége alapelemeit. A népoktatás az egyház kézé 
ben van, természetes dolog, hogy a népiskola legfőbb súlyt a vallásos 
nevelésre, sokkal inkább a vallásos oktatásra vet. Az elemi iskolai 
oktatásnak központi tárgya e korban a hit- és erkölcstan, e mellett az 
elemi iskola írni, olvasni, számolni, énekelni tanít csupán. Pedig az 
egyház nem iskolafenntartó, sőt az egyház fenntartásáról is az 
állam, illetőleg a politikai község gondoskodik.
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Az ilyen tanoncoskodó tanítóképzés azonban már az 1800-as 
években sem elégítette ki a zürichieket. Pestalozzi hatása alatt 
1806-ban állami támogatással tanítóképző-intézet létesül, ez azonban 
már állásban levő tanítók ismereteinek bővítését, eljárásuk javítását 
tűzte ki célul, tehát tanítói továbbképző-intézet volt. Kurzusokat 
rendezett, egy-egy kurzus egy hónapig ta rto tt 30 résztvevővel. 
Később ez az intézet mintatanítók képzésére törekedett, akik aztán 
körzetük tanítóit megtanítanák a tanítás mesterfogásaira. Az intéz
mény azonban nem bizonyult célravezetőnek, a rövid, egyhavi tan
folyam a hézagos ismeretek kiegészítésére, módszeres eljárás elsajá
títására nem volt elegendő.

Zürich kanton tanítóképzésének az 1831-ben hozott kantonális 
törvény veti meg alapját. E törvény behozza a kétévfolyamú tanító- 
képzést. Az első évfolyam vallástant, német nyelvet, számtant, 
mértani, éneket, nemzeti történetet, természettudományt tanít, 
a második évfolyamon történik a pedagógiai elméleti és gyakorlati 
kiképzés. Az előképzettséget, a felvétel feltételét nem írja elő a tör
vény, nyilván megelégedtek az írás, olvasás, számolás bizonyos 
készségével.

Az első tanítóképző-intézet e törvény alapján Küssnachtban 
uyílt meg.

1831-től sokszor ment át a zürichi tanítóképzés szervezeti 
változáson. A reformálások célja az újabb időben az volt, hogy a 
tanítóképző olyanféle általános műveltséget adjon, mint a közép
iskola, de adja egyszersmind a tanítói hivatás betöltéséhez szük
séges elméleti és gyakorlati pedagógiai jártasságot és lelki felkészült
séget is. Ez elv érvényesítése következményeképp az évfolyamszámok 
nőttek, az előképzettség mértéke is megállapíttatott. Egy évszázados 
fejlődés eredménye a négyévfolyamú, a középiskola alsó tagozatára 
épített tanítóképző-intézet, az ú. n. szeminárium. A szeminárium 
mellett azonban 1907-től a tanítóképzés egy új rendje is fennáll. 
Középiskolai érettségi bizonyítvány alapján a tanítóképző pedagó
giai és művészeti tárgyaiból teendő kiegészítő vizsgálattal is meg
szerezhető a tanítói oklevél. A kiegészítő vizsgálatra azonban csak 
olyan középiskolát végzettek jelentkezhetnek, akik a zürichi egyetem 
e célból rendezett két szemeszteres pedagógiai kurzusán résztvesznek.

A zürichi tanítóképzés tehát kétféle : 1. szemináriumszerű,
2. érettségi bizonyítvány alapján főiskolai.

A tanítóképző-intézeteket az állam tartja  fenn, azonban a refor
mátus egyház is — nem lévén az állami tanítóképzésnek az egy
házzal szemben jobb esetben közömbös érzületével megelégedve — 
Unterstrassban saját tanítóképző-intézetet alapított, amely alkal
mazkodik ugyan az állami tantervhez, vizsgálati szabályzathoz, de 
az egyház állami hozzájárulás nélkül ta rtja  fenn.

A tanítóképzés négyévfolyamú, intézeti bennlakással egybe
kötött, tehát szemináriumszerű rendje ellen már a múlt században 
is igen sok kifogás hangzott el. Nem adhatta ugyanis e szeminárium

2*
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azt az általános műveltséget, amelyet a középiskola ad, hiszen 
egy-két óra csekély különbségével azonos heti óraszám mellett a 
szemináriumnak a tanítói hivatásra kellett nevelni, arra növendékeit 
elméletileg és gyakorlatilag is előkészíteni. Már 1869-ben hivatalos 
formában is felmerült az egyetemi tanítóképzés gondolata. A javaslat 
szerint a teljes középiskolára épülne az egy-kétéves egyetemi tanító
képzés. Csak ily magasabb műveltséggel és pedagógiai iskolázott
sággal tudnának megfelelni a tanítók a reájuk váró igen fontos tár
sadalmi feladatoknak, így lehetnének nem csupán a gyermekeknek, 
de a felnőtteknek is oktatói. A felnőttek továbbképzése a legsúlyo
sabb érve a javaslatnak, amelyből azonban törvény nem le t t : 
Zürich kanton 1872-ben népszavazással vetette el a javaslatot.

A gondolat azonban tovább élt, a szakirodalom állandóan a 
felszínen tarto tta , a legutóbbi időkben más nemzetek példája is 
megvalósítását sürgette. Az 1922-ben ta rto tt zürich-kantoni tanító- 
gyűlés a középiskolai tanulmányokra épített kétéves, az egyetemmel 
szoros kapcsolatban álló főiskolai tanítóképzés mellett döntött.

Ily előzmények után adta ki Zürich kanton közoktatási tanácsa 
Richtlinien für die künftige Gestaltung der Primarlehrerbildung. 
des Kantons Zürich című tervezetét, amely egy alkotandó törvény 
alapelveit tartalmazta. Követte Zürich kanton a német példát- 
A németek ugyanis minden készülő iskolareformot általános elvei
ben a nyilvánosság elé bocsátanak és csak a szakkörök és általában 
a közvélemény hozzászólása, ennek figyelembevétele után lesz a 
törvénytervezetből javaslat, majd törvény.

A tervezet szerint a tanítóképzés kettős tagolású lenné. Alsó 
tagozata a mai, négy középiskolára épített négy és fél évfolyamú 
szeminárium, felső tagozata egy és fél évig tartó egyetemi képzés, 
amelyre azonban középiskolát végzett tanulók is kérhetik felvéte
lüket, de különbözeti, illetőleg felvételi vizsgálatot kell tenniök.

A tervezet szerint a tanítóképzésnek szellemi önállóságra, a 
kötelességek tudatos teljesítésére kell nevelni, az újabb kultúrát,, 
szellemi és állami életet meghatározó erők alapjait is meg kell ismerni 
és érteni a tanítónak, alapos általános és szakműveltségre van szük
sége. Ily követelményeknek a szeminárium nem felelhet meg, ezért 
van szükség az egyetemi tanítóképzésre.

E tájékoztató tervezet alapján jö tt létre a törvényjavaslat 
1931-ben, amely az addigi szemináriumokat megszünteti és helyet
tük a középiskolákon egy új felső tagozatot létesít, amely művészeti 
tárgyakat is — éspedig a tanítóképzés céljainak megfelelően — tanít. 
E középiskolai tagozaton szerzett érettségi bizonyítvány jogosít 
az egyetemmel legszorosabb kapcsolatban álló, három szemeszteres- 
tanulmányi idejű tanítóképző főiskolára.

A törvényjavaslatból e mai napig nem lett törvény. A tervezet 
megvalósítása ugyanis a mai tanítóképzésnek és a középiskolának 
olyan átszervezését jelentené, amely Zürich kanton költségvetését 
jelentékenyen növelné.
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A törvényjavaslatnak igen komoly ellenzéke elvi szempontból 
a  zürich-kantoni református egyház, amely a törvénytervezetben 
iskolafenntartó jogai csorbítását látja. A kanton református egyháza 
ugyanis saját tanítóképző-intézetet ta rt fenn. Az iskolafenntartó 
politikai községeknek tehát ezidőszerint módjukban van vallásos 
szellemben nevelkedett tanítót alkalmazni. Az egyetemi képzés e 
lehetőségétől megfosztaná a politikai községeket. Már pedig — mondja 
Hildebrandt, e könyv szerzője — a református híveknek joguk van 
ahhoz, hogy gyermekeiket a közterhekből fenntartott népiskola val
lásos szellemben nevelje. Az állami tanítóképzés nem képes ilyen 
nevelésre alkalmas tanítókat képezni. Hiszen az iskola, mint állami 
intézmény, hol az egyik, hol a másik pártnak van a kezében, az 
állami tanítóképzés a vallás szempontjából rendszerint közömbös. 
E semlegességet meg is kívánhatja oktatói rendjétől. Nincs egységes, 
nincs határozott karaktere az állami iskolának, a semlegesség jel
szava alatt a materiálizmus elvei is érvényesülhetnek. A nevelő 
határozott és kifejlett egyéniség : személyiség legyen.

Ez az egyéniség keresztyén világnézetben fejlődjék k i : az ige 
szelleme hassa át a képzést, az igéből nőjjön ki és oda térjen az 
vissza. Az egyháznak és a nemzetnek ilyen tanítókra van szüksége. 
A zürich-kantoni református egyháznak a tanítóképzéssel szemben 
tám asztott igényeit eddigelé kielégítette saját tanítóképző-intézete. 
A törvényjavaslat törvényerőre emelkedésével a tanítóképzés az 
-egyetemen történik — az alsó tagozat ugyanis csak előkészít —, 
tehát állami monopólium lesz. E körülmény csorbítja az egyház 
iskolafenntartó jogát, veszedelmes reá nézve azért is, mert a tanító- 
képzéssel az elemi oktatás teljes mértékben az államnak, illetve a 
lakosok világnézeti többségének, politikai pártoknak volna ki
szolgáltatva.

Az egyházért aggódó szerző tárgyi érveket is hoz fel a tervezett 
egyetemi tanítóképzés ellen. Az egyetem ugyanis, mint tudományos 
kutató- és oktatóintézet a tanítóképzés gyakorlati természetű fel
adatát nem oldhatja meg. Sokkal alkalmasabb erre a szeminárium, 
amelyben minden : a nevelés, a tanítás egy célt szolgál. A jó tanító- 
képzés nem annyira a tudás mennyiségén, a tárgyak sokféleségén 
fordul meg, hanem sokkal inkább a nevelésen, aminthogy a sikeres 
•elemi iskolai oktatás legfontosabb feltétele éppen a nevelői érzület 
•és gondolkodás. Tehát nem az egyetemen, hanem a szeminárium 
kiépítésével, az évfolyamok számának növelésével kell a tanító
képzést elmélyíteni.

Íme, rövid tartalma ez érdekes kis könyvnek, amely egyszer
smind apológiája a felekezeti oktatásnak. Megállapíthatjuk belőle 
azt is, hogy a svájci tanítóképzés története nagyjából ugyanazon 
fázisokat tün tet fel, mint a mienk és hogy a mi világi és egyházi 
kultúrpolitikánknak is ugyanazon problémákkal kell megküzdenie, 
mint a svájcinak, noha e problémák még nálunk távolról sem oly 
érettek a megoldásra, mint Svájcban. p. f.
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H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .

Dr. Weszely Ödön: A gyermektanulmány jelentősége és problémái.
Budapest, 1932.(Különlenyomat a Kisdednevelés 1932. évfolyamából). 
23 lap.

Középiskolai tanításunk, nagyrészt kedvezőtlen külső körülmé
nyek hatása alatt, a gyermek lelki életének megfigyelésére és egyéni 
gondozására alig fordíthat kellő gondot. Sokszor mulasztása ez a 
középiskolai tanárnak, gyakran azonban kínosan érzett kényszerű 
lemondása. Éppen ezért jelentős körülmény, hogy pedagógiai irodal
munk egyik legtermékenyebb (és állandóan haladva dolgozó) vezető 
egyénisége a középiskolai tanárképzésben tudatosan, kitartó munká
val igyekszik helyet biztosítani a gyermektanulmánynak és a kísér
leti irány legújabb eredményeinek. Innen kiindulva építi fel Weszely 
a maga modern pedagógiáját, melynek súlypontja az erkölcsi érté
keken, általában a kulturális értékeken van. Azok a kísérletek, amelyek 
az ő vezetése alatt 1911—13-ban a németekét megelőzve, Budapesten 
történtek (irodalmi jellemzések !) jelentették a magyar pedagógus- 
képzés korszerű színvonalát, legújabb műve pedig (Pedagógia.
II. kiad.) kultúrfilozófiai alapon állva a jövő pedagógiáját. Személy 
szerint gyümölcsöző, egyetemes kérdések eldöntésénél reménytkeltő 
reánknézve, hogy Weszely a ma gyakorlati, pénzügyi nehézségek m iatt 
annyira fuldokló pedagógia világában nagy idealizmussal hir
detni tudja a pedagógia szellemi vonatkozásait. S éppen ezekért a 
gondolatokért említjük meg örömmel ezt a kis értekezést, aminek 
tárgyalási anyaga tulajdonképpen a középiskola határain túlesik.

S. B.
Dr. Szondy György : A magyar ifjúsági irodalom gyermekkora.

(1669—1848.) Kécskemét, 1932. (Különlenyomat a Protestáns Szemle 
1932. évi 6. számából.) 20 lap.

Iskolai könyvtáraink állandó panasza, hogy az ifjúság igényeit, 
a pedagógiai követelményeket s a rendelkezésünkre álló irodalmi 
anyagot összeegyeztethi úgyszólván lehetetlen. S ennek a rendkívül 
fontos kérdésnek elméleti irodalma feltűnően gyér : termékeny elgon
dolás, rendszeres munkaterv, a pedagógia irányító eszméi úgyszólván 
teljesen hiányzanak szaklapjainkból. Annál nagyobb örömmel üdvö
zöljük szerzőnek, aki maga is ifjúsági irodalmunk egyik legkiválóbb 
munkása, kezdeményezését. A történeti anyag feldolgozását ugyanis 
igen nagy sikerrel úgy oldja meg, hogy egyrészt hézagpótló irodalmi 
tájékoztatót ad,1 másrészt pedig az ifjúsági irodalom pedagógiai 
szűlőokaira és keletkezési körülményeire m utat rá. Felveti a gyermek 
„közvetlen“ irodalomélvezetének, a tankönyvi célú ifjúsági műnek,

1 A bibliográfia csak a különlenyomatban található meg, s ezt Önálló 
értékké teszi.
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a felnőttek számára megírt mesetémák felhasználásának termékeny 
eszméit. Rám utat a pietizmus hatására, megfelelő bírálatban részesíti 
olvasókönyveink, mese- és gyermekvers-gyűjteményeink első pél
dáit. (A Flóri könyvének kapcsán irodalomtörténetileg is fontos 
problémát vet fel.) Szól az ifjúsági lapok keletkezéséről is. Reméljük, 
hogy ez az első feldolgozás csak bevezetés és szerző, akiben az iroda
lomtörténeti érdeklődés igen nagy gyakorlati írói készséggel, valamint 
pedagógiai tapasztalatokkal párosul, a méltatlanul elhanyagolt 
ifjúsági irodalom rendszeres, mai napig terjedő feldolgozásával aján
dékoz meg bennünket. S. B.

Pintér Jenő : Magyar irodalomtörténet. Tudományos rendszerezés. 
V. kötet. Budapest. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. 
Stephanaeum-nyomda nyomása. 1932.

Csak múlt számunkban ismertettük azt a nagyszabású, korszak- 
alkotó művet, mellyel Pintér Jenő az Akadémia nagy díját nyerte el. 
Most a múltkor már jellemzett első négy kötet folytatása jelent meg. 
Ez szól a XIX. század első harmadának irodalmáról az eddigiekhez 
hasonló terjedelemben, amennyiben 940 lap a tartalma. Mindazok 
az erények megvannak ebben is, melyeket múltkor említettünk : ala
pos forrástanulmány, részletes tárgyalás, világos, egyszerű stílus, át
tekinthetőség, emellett protestáns szempontból nézve a legteljesebb 
elfogulatlanság. Mintha még az előzőknél is nagyobb szeretet fűzte 
volna benne a szerzőt a tárgyalt írókhoz, olyan meleg hangja van 
nem egy helyen.

Bevezetésében közel 100 oldalon a történelmi momentumokat, 
műveltségi és iskolai viszonyokat tárgyalja (külön szól a debreceni 
kollégiumról), nyomdászat, könyvkiadás, hírlapok, folyóiratok (12 lap 
felsorolás), színészet, színházi viszonyok, irodalmi társaságok, írói 
törekvések (itt van szó a klasszikus, romantikus irányról, a bécsi 
udvar befolyásáról és a német behatásról). Ezután szól a közérdekű 
irodalomról ; itt jellemzi Széchenyi nagyságát, sorolja fel a szónokokat 
a múlt kötetek ábécé-sorrendjében : Publicisztika, kritika, nyelvé
szeti irányok. A nagy írók sora következik ezután : Kazinczy, az író
nak is kedves Csokonai, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi, Kölcsey, Kis
faludy Károly, Vörösmarty (kinek 152 lap jut, ez is mutatja, milyen 
arányú a könyv terjedelme, mert az egész teljesen arányos). Katona 
az utolsó nevezetes egyéniség, kiről szól, a Bánk bán írójának 42 
lapot ad. A szokásos visszapillantás után a hazai latin, német és egyéb 
(tót, szerb, román) irodalomról is tájékoztat. Igen helyes ez, mert 
hiszen nekünk mindig Nagymagyarországról kell szólanunk, akármi 
is történt az utóbbi évtizedekben.

Azt hiszem, fölösleges lenne ismételni a decemberben megálla
pított értékeket, melyek itt mind feltalálhatok. Reméljük, hogy 
gyors egymásutánban jönnek majd a nagy alkotás befejező többi 
kötetei, irodalomtörténetírásunk díszére és mindnyájunk tanulságára.

Böhm Dezső.
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Dr. Gacsályi Sándor : Klasszikusok és modernek. (Különlenyomat 
a nyíregyházi ág. liitv. ev. Kossuth Lajos-reálgimnázium 1931—32. 
évi értesítőjéből.) 20 lap.

Szerző igen ügyesen csoportosítja a klasszikus és modern nyelvek 
harcában felmerülő kérdéseket. A háború után a modernek „tapin
tatból“ hallgattak, azonban a kor szelleme megköveteli a klasszikus 
nyelvek háttérbe szorulását. A latin nyelv megszűnt egyedüli kultúra- 
közvetítő lenni, az antropocentrikus oktatás természettudományossá 
vált. A népek érintkezése új tantárgyakat hozott, túlzsúfoltság állott 
elő s a klasszikusok véleménye szerint a jelenlegi középiskola az 
általános műveltség adásában nem áll a régi magaslaton. Pedig a 
műveltség az élet jelenségeinek megértése : ebben a görögnek ma alig 
valami, a latinnak, a genetikus megértés szempontjának figyelembe
vételével is csak igen kevés haszna van. Mert ma a kész ismeretek 
felvevésére is alig van a gyermeknek ideje és ereje, nemhogy a for
rásokig elmehetne ; a szaktudománynak nagy szüksége van a klasz- 
szikus nyelvekre, de az általános műveltségű embernek az őt érdeklő 
problémák megoldásánál nincsen. A modern irodalom megértéséhez 
pedig nem nélkülözhetetlenek az antik írók. Viszont a formális 
képzés szempontjából, szerző szerint, a grammatika értéke vitatható, 
amennyiben pedig hasznos, annyiban pótolható modern nyelvi gram
matikával. Az ízlésfejlesztés a klasszikus nyelvek eredménytelensége 
m iatt nem történik az elméletileg elgondolt mértékben ; ellenben 
a modern nyelveknek még a talán eredménytelennek látszó tanítása 
is az életben később továbbhaladás alapjául szolgálhat. Végül 
a klasszikus világ a mienktől teljesen eltérő erkölcsi és világnézeti 
alapon állván, irodalmának jellemfejlesztő értéke kétséges. Mindezek 
alapján szerző megállapítja, hogy a klasszikus nyelvek a tudós művelt
ség tényezőivé váltak, a modern életből kiszorultak s az őket vissza- 
kívánók minden személyes kellemetlen érzése sem változtathat azon a 
tényen, hogy az új élet kitolta helyéből a régit. A szellemesen megírt cikk 
igen alkalmas kiindulópont lehetne e kérdés kétoldalú megvitatására.

Dr. Bői *oss István : Erdélyi József, a költő. Mezőtúr, 1932. 43 lap.
A mezőtúri gimnáziumból a harctérre sodródott, még fejlődőben 

levő költő életének néhány adatát, 3 ifjúkori költeményét s költé
szetének általános, melegszívű méltatását találjuk ebben a kis füzet
ben. Szerzője jómeglátású, világos ítéletű olvasó ; nem bírál, hanem 
ismertet s ebből a szempontból füzete igen hasznos szolgálatot tesz 
a ma költészete iránt érdeklődőknek.

Dr. Méhes Gyula : Kémiai kísérletek. Vezető a serdültebb tanuló 
ifjúság számára, a kémiai kísérletek végrehajtásában. Budapest 
(Athenaeum), 1932. 226 lap. Ára szerzőnél 4 P.

A komoly tanári munka mai haladási iránya : mentesíteni ifjú
ságunkat lehetőleg minden felesleges tehertől, másfelől érdeklődési 
körét a lehetőség szerint tágítani. A kémia iránt a természetes érdek
lődés ma nagyobb a diákságban, mint bármikor ezelő tt: azonban
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megfelelő segédeszközök, útm utatás híjján ez az érdeklődés rendesen 
clsekélyesedik. A „vezérköyvek“ ugyanis vagy nehezen érthetők, 
vagy hozzáférhetetlenek a diák számára. Méhes Gyula könyve teljes 
mértékben a diák szükségleteihez igazodik : nyelve jólesően tiszta, 
könnyen érthető, feldolgozott anyaga változatos. Nem a tantervben 
előírt, jóformán elméleti célú kísérletezés a főcélja, hanem gyakor
latilag is felhasználható kémiai alapismeretek könnyű elsajátíttatása. 
Ez a könyv nem túlterhelés, hanem igen fontos segédeszköz tanár és 
tanuló kezében egyaránt. Külön érdeme a megbízható alaposság és 
úvatosság, amivel a kísérletek legapróbb körülményeit is leírja, 
veszedelemre figyelmeztet és a sikertelenség csíiggesztő lehetőségeit 
a  minimumra korlátozza.

Gulyás József: Néliánv Comenius-fordítás. Sárospatak, 1932. 
36 lap. '

Gulyás József elszórtan megjelent fordításait egy füzetbe szedte 
s ezzel a Comenius iránt érdeklődőknek igen jó szolgálatot te tt. — 
A füzet tartalm a : 1. Com. „Primitiae laborum scholasticorum“ c. 
könyvének III. Rákóczi Zsigmondhoz intézett ajánlása. 2. Ajánló 
levele Klobusiczki Andráshoz. 3. Fontolgatás Latiumnak a Tiberistől 
a Bodroghoz való átviteléről. 4. Az igaz módszer dicsérete. 5. Elé
giája Rákóczy Zsigmond halála felett. 6. Kis beszéd a dolgok pontos 
megnevezésének hasznáról. Megkezdette Gulyás a Vestibulum elő
szavának közreadását is a Sárospataki Református Lapok 1932. évi 
46. számában.

Iír. Valentényi Gáspár : Didaktikai problémák a közgazdaságtan 
és a jogi ismeretek tárgykörében. (Különlenyomat a Kereskedelmi 
Szakoktatás 1932. évi 7—8. sz.-ból.) 11 lap.

Szerző rámutat arra, hogy közgazdaságtant megtanítani nem 
célravezető : cél csak a közgazdasági életjelenségek megfigyelésére, 
tanulságok levonására ránevelés lehet. Nem tételes törvény tanítása, 
hanem társadalmi és politikai kérdésekben modern gondolkodásra 
képesítés. Friss tartalm at kíván az iskolás közgazdaságtan kereteibe, 
kirándulások rendezését, a napilapok és szaklapok gazdasági vonat
kozású cikkeinek olvasását. A jogi oktatás szempontjai közül ki
emeli az etikát és alkalmazott kereskedelmi etikát óhajt kialakítani. 
Ajánlja szemléltető anyaggyüjtemény közreadását, az iskolai igazság
szolgáltatásba a szociális eljárásmód bevezetését.

Urban Barnabás : A középiskolai matematika és fizika tanításá
nak szerepe a világnézet kialakításában. Sárospatak, 1932. 31 lap.

Az idealisztikus világnézetre nevelés középiskoláink elhárítha
tatlan  feladata : ez fokozatosan történik s a munkában minden 
tárgynak megvan a maga szerepe. A középiskolai fizikatanítás egy 
legjelentősebb feladatát szerző éppen a sivár „természettudományi 
világnézetek“ elleni állásfoglalásban látja. A fizikai ismeretek tapasz
talati adottságokra vonatkoznak s ezért nélkülözhetetlenek ; a mate
matika szerepe világnézeti szempontból nem önálló, hanem a fizikai
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világkép kialakításában van fontos szerepe. Mindkét tárgy igen jó 
hatású a formális képzés szempontjából, de még nagyobb a jelentő
ségük az egységesítés tekintetében (differenciál és integrálszámítás !), 
alkalmasak a logikai habitus kialakítására is. Axiologiai szempontból 
is van jelentőségük, mert bár közvetlen erkölcsi normákat nem nyújt
hatnak, a tudományok önfeláldozó szolgálatára rám utathatnak és 
az érzelemi elemeket is a szokásosnál több figyelemben részesíthetik. 
(Az iránytű és Krisztus. Érzelmi rezonanciák. Összhang a mindenség- 
ben. A természet ökonómiája.) Végül kiemeli szerző fenti tárgyaknak 
a hit világával kapcsolódását. S.

BELFÖ LD I ÉS K Ü LFÖ LD I LA PSZEM LE

Az. Orsz. Középisk. Tanári Közlöny októberben Pintér Lajos 
cikkét hozza a racionális redukció a latin nyelvtani anyag tanításá
ban. Bizony igaza van, hogy az óraszámcsökkentések idejében a tan
anyagot is meg kell kisebbíteni. Olyan anyagrészeket hagy ki, melyek 
értéke kisebb a kihagyásukból származó didaktikai előnyöknél. 
A redukció után megmaradó grammatikai anyag tárgyalását későbbi 
cikkben ígéri. Érdeklődéssel várjuk. Novemberben a debreceni köz
gyűlésről szól, melyet már Közlönyünk részletesen ismertetett.

Az Országos Polgári iskolai Tanáregyesületi Közlöny októberi 
számában Csapó István a tanításmenetekről ír, novemberben Sólyom 
János, hittestvérünk szól Arany és Petőfi barátságáról. I tt  ír Zimá- 
nyinéMérey Margit az ú. n. osztályfőnöki órákról és felveti a kérdést, 
hogy miről is beszéljen a tanár ezeken. Megállapítja, hogy nem könnyű 
feladat helyes felhasználásuk, s a gyermekhez kell alkalmazkodni, 
mert más a városi, mint a falusi gyermek érdeklődésköre. Nevelésre 
használandó, önismeretre nevelés a főcél : menete a kis társadalom, 
iskola és környezetből kiindulva szociális kérdések, majd egyetemes 
emberi dolgok, végül a negyedik osztályban az életre nevelés a törek
vés. Nem a „mi“ , hanem a „hogyan“ a fontos. Tapasztalatból is 
mondhatom, hogy a középfokú, így középiskolák alsó osztályaiban, 
ha van rá idő, igen alkalmas nevelési célból az osztályfőnöki óra. 
A budapesti Szülők Szövetségében is volt róla szó. Megállapítom, 
hogy a lapszemle rovatban tudtommal most először szerepel a Pro
testáns Tanügyi Szemle szeptember-októberi száma, még pedig a 
cikkek tartalmi ismertetésével is.

A Néptanítók Lapja október 5-i számában Székclyné Sólymos 
Beától cikk van az Önérzetre, öntudatosságra, önbizalomra való 
nevelés az iskolában címen, november 2-án Rusztek Károlytól A világ
nézetek és az iskola címen olvasunk, november 15-én Nógrády László 
a Robinson nevelő hatását fejtegei, tanulságosan m utatva rá e 
Rousseau által is egyedül nevelőértékűnek nyilvánított könyv hasz
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nára a gyermeki lélek nevelésében, fíobula Ida Nőnevelési problémák 
a XVIII. században címen részletet közöl készülő könyvéből ; ezt az 
Ígért könyvet bizonnyal minden nőneveléssel foglalkozó pedagógus 
örömmel várja.

A llarangszó október 16. és 23-i számában Gyurátz Ferenc 
dunántúli püspök emlékének áldoz abból az alkalomból, hogy Pápán 
szobrát leleplezték. Hálásan gondol rá az évangélikus tanárság, mert 
neki lehet jórészben köszönni a kőszegi leánynevelőintézet alapítását, 
mely nevét is felvette.

Az Evangélikus Családi Lap „Otthon és Iskola“ rovata újra helyet 
kapott a november 10. számban. I tt  Szülei kívánságok címen Szalay 
Károly orvos szól a kérdéshez. Kiemeli annak hátrányát, hogy a 
szülők igen is sokat kívánnak gyermekeiktől; állandó megfigyelést 
ajánl e kívánságok mérséklése s jogosságának megállapítása végett. 
Örvendetes, hogy orvos is hozzászól ebben a nagy olvasóközönségű 
lapban a pedagógia kérdéséhez.

A Harangszó novemberi számában Donner Samu ír Vádak az 
új tanítási mód ellen címen.

Krónikás.
A Magyar Középiskola. 1932. évi 9—10. számában Dr. Zibolen 

Endre : Szelekció a középiskolában c. előadását közli. A szelekció a 
középiskolának kötelessége, de ma inkább csak negatív, mint pozitív 
irányban gyakorolható. A szelekció legfőbb gátja, hogy a társadalom 
tévesen ítéli meg a középiskola fe ladatá t: társadalmi problémákat 
akar vele megoldatni. Továbbá a tanár bíróvá kénytelen válni, holott 
az elbírálása alapjául szolgáló tantárgyak értékét is kétségbe vonják 
az iskolánkívüli tényezők. Rendkívül megnehezíti a tanár helyzetét 
hogy legjobb tudása szerint kimondott szelektáló ítéletét a szülők 
a legnagyobb ellenállással fogadják. A rekompenzációs szelektálás
nak is megvannak a maga veszedelmei. A társadalom szempontjából 
a szelekció elkerülhetetlen szükség s nálunk sokkal kevésbbé szigorú ez 
az eljárás, mint külföldön. A cikk szempontjai bátrak, kifejtésük ma 
nagyon is időszerű. Dr. Wáyner József cikke : (A latin-görög taní
tás helyzete Németországban) széleskörű tanulmányozáson alapul, 
figyelemreméltó adatokat hoz fel a klasszikus nyelvek védelmére. 
Az extempore, a klasszikus oktatás célja (legere !) a házi praepará- 
lás, a németre, vagy németből fordítás, a művek elemzése, a Jah
resarbeit, a középkori latin irodalom olvastatása, a klasszikus 
oktatás korszerűvé tétele érdekében te tt lépések kérdése jelentős 
útbaigazításul szolgálhat a mi viszonyaink között is. Dr. Pelrich 
Béla „Goethe Hermann und Dorotheájának nevelő értékei“ 
címen az idealismus és az idillikus élet iránti rokonszenv fel- 
ébresztésére alkalmas elemeket mutatja ki a klasszikus olvasmányok 
csődje körül kifejlett vita középpontjába került műben. Az „Eszme
csere“ c. rovatban a tanári cím kérdéséről szólva, az a megszívlelendő 
gondolat vetődik fel, hogy a tanároknak fokozott megértést, szere-
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te te i kellene egymás iránt tanusítaniok, egymás hibáit nem a 
nagyközönség előtt tárgyalniok, hanem egymás közt kellene elin- 
tézniök.

A Protestáns Szemle októberi számában Imre Sándor „Az ifjúság 
és a mai élet nagy kérdései“ c. előadását közli, melyben az ifjúság 
lelki világának egységét megbontó iskolánkívüli tényezőkről szellemes 
összefoglalást találunk. Reánk is tartozik néhány megjegyzése. Az 
iskola nem vezette kellően az ifjúságot a mai élet megértésére, mert 
a történelemben 1848-on, irodalomban Arany Jánoson tú l alig ha
ladt, a földrajzoktatás alig adott egyebet száraz adathalmozásnál 
és „éppen az ú. n. művelt középosztály iskolájában.. .  sohasem folyt 
oktatás a társadalmi és közgazdasági kérdésekről.. .  így van aztán, 
hogy minél jobban teljesítette a középiskola azt a kötelességét, hogy 
önálló gondolkodást fejlesszen az ifjúságban, az iskolából kikerülők 
annál inkább megérezték ezeket a hiányokat“ (512.1.). Nem tudjuk, 
vájjon Imre Sándor a tanterv hibáit akarja-e itt megróni, vagy pedig 
mellékesen rá akar mutatni arra is, hogy a középiskolai tanárság 
micsoda hallatlan erőfeszítéssel igyekszik a meg nem felelő tanterv 
és az élet közötti űrt a maga személyes munkásságával pótolni. 
Mindenesetre jól esett volna, ha a földrajz-irodalom és történelem 
tanítását illetően a gyakorlatban egy kicsivel több lelkiismeretességet 
a gyermekkel szemben szeretetet és segítő készséget tételezne fel a 
középiskoláról. Ha már említette a középiskolát, egy enyhítő mon
data jól esett volna.

A novemberi számban Németh Lászlónak egy eredeti szempontú 
Arany tanulmánya és Áprily Lajos verse érdekel iskolai szempontból 
is. A tanítóképzőknek különösen sok tanulságot szolgáltat az októberi 
és decemberi számban Hódossy Béla és Árokháty Béla közt a „Magyar 
Református Kántorkönyv“ körül kifejlődött polémia.

A decemberi számban S. Szabó József tartalmas méltatásban 
szól a Protestáns Szemle eddigi munkájáról. Mi a magunk részéről vele 
egyetértőén valljuk, (már régebben éppen lapunk hasábjain céloztunk 
erre), hogy a Protestáns Szemle értékét vallásos vonatkozások ki
emelésétől nem féltjük, de veszedelmesnek látnok, ha túlnyomóan 
szépirodalmi jellegű lappá óhajtana átalakulni. Éppen ezért rend
kívül örvendünk, hogy az újabban megjelent számok novellák helyett 
meditációkat hoznak. A Szemle szerkesztése rendkívül gondos ; nem 
hallgathatjuk el azt a meggyőződésünket, hogy minden protestáns 
iskola számára az előfizetést kötelességnek, a tanárokra nézve a 
Szemle olvasását okvetlenül szükségesnek tartjuk. S. B.

A Kisdednevelés utolsó számai Brunszvick Teréziáról közölnek 
neveléstörténetileg érdekes adatokat. Pestalozzinak stanzi munkás
ságáról szóló levelei ugyancsak a neveléstörténet számára jelentős 
közlemény. Feltűnő, hogy ilyen vonatkozású adalékok középiskolai 
irodalmunkból utóbbi időkben szinte teljesen kiszorultak s az óvodai 
-és elemi iskolai folyóiratoknak kell a hiányt pótolniok.
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A Magyar Külpolitika, a Magyar Revíziós Liga hivatalos lapja,, 
minden számában mélyen szívbe markoló adatokat közöl, amiket a 
nemzethűség eszméjének ápolására iskoláinkban talán minden más 
illusztráló anyagnál nagyobb sikerrel alkalmazhatunk. Pl. októberi 
száma közli a hírhedt Zamphiron-féle oláh térképet (1883 !); meg
emlékezik a hontalanná vált magyar tengerjáró hajókról, bel- és 
külpolitikai szemléje pedig magasabb középiskolai osztályok növen
dékei számára is könnyen megérthető nyelven nyújt eleven tájé
koztatót. Történelemtanításunk aktuálissá tételére, a fájdalmasan 
hiányos nemzeti idealizmus fejlesztésére történettanárainknak talán 
eddig nem is eléggé méltányolt segédeszköz ez a lap.

A Pädagogisches Zentralblatt novemberi számában Kurt H, 
Busse az összehasonlító számadatok képes ábrázolásának lehető
ségeiről (oszlopok, emberalakok, a többdimensiós ábrák csalóka 
voltáról) szól s odajut, hogy a szemléltetés a „Zählbild—Methode“- 
vel a legsikeresebb : teljesen egyforma nagyságú, síkidomokból 
összeállított képek törtszerű felosztásával (Pl. 1 ábra =  100 millió 
ember, 2% mill. =  2 y2 ábra). így érhető el a közvetlen összehason
lítás. Mia Schwarz (Die Schultypen als Wirklichkeit) a porosz iskola
fajokat veszi vizsgálat alá : mennyiben felel meg a sokfelé ágaztatása 
vidéki tanulóknak (mert nagyvárosokban minden típus megtalál
ható). Tekintetbe veszi az iskolavonatokat (egy óra várakozás, a taní
tási idő előtt és után elviselhetetlen !), autóbuszokat, sőt kerékpárt 
is. 38 városban 45 fiúiskolára nézve m utatja ki a megközelíthetési 
lehetőségeket (6 iskolafaj). Eszerint győzött az általános műveltség
adást leginkább szemelőtt tartó iskola ; a legtöbb diáknak nincs 
lehetősége a neki megfelelő fajtát látogatni. A leányiskolákra (20) 
nézve a kép még szomorúbb : a legtöbb leánynak megközelíthetetlen 
a maga iskolája, azért a 45 közül 35 fiúiskolában koinstrukció folyik. 
Tehát a porosz iskolareform követelménye („mindenkinek a maga 
iskolája !“) a gyakorlatban egyáltalában nem valósult meg. A köz
vélemény nem különleges szempontú iskolákat, hanem lehető sok 
életpályára előkészítésre alkalmasakat kíván (lehetőleg sok modern 
nyelv, latin és alapos matem.-fiz. oktatás), aminek a Reformreal- 
gymnasium v. Oberlyzeum felel meg a porosz iskolafajok közt. — 
Ottó Völcker (Die französiche Reformpädagogik) részletes áttekintést 
ad : Binet, Simon, Mendousse, Bertrand, Demolins, Piéron, Bobin 
Fontégne, Dewey, Ferriére, Fouret (a modern nyelvoktatás módszere 
ne a direkt m„ hanem kifejezetten intellektuális tevékenységre ne
velő legyen !) rendszerét vázolja pár szóval. A tanítóképzés reformját 
(egyetem !) Paul Lapié, a párisi egyetem volt rektora követeli. 
Általában azonban rengeteg a panasz a tanterv és programmok túl
zsúfoltsága miatt. Van reformvágy, az anyanyelv tanítása, az írásbeli 
dolgozat fokozott érvényesítése, koncentráció szempontjából. Eredeti 
módszere van Decroly-nek (az életre az élet által kell előkészíteni, 
aktivitás, a tanterv induljon ki a gyermek érdeklődéséből stb.), aki 
koedukációt és az iskolának műhellyé átalakítását hirdeti. Élénken
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érezhető Montessori hatása. Nagyon terjed Franciaországban az 
iskolának munkaközösségül beállítása (még újságot is adnak ki a 
gyermekek). Általában a fegyelmezettség, rend uralkodik s a francia 
iskolázás egyre jobban alkalmazkodik az élethez. S. B.

Reeueil Pédagogique. Mars et Septembre, 1932.) (A Népszövetség 
titkárságának kiadványa, Genf.)

A „Reeueil Pédagogique“ ezévi márciusi és szeptemberi száma 
igen érdekes és magyar szempontból különösen figyelemreméltó cik
keket tartalmaz. A Reeueil Pédagogique-ot (pedagógiai kötet) a 
Nemzetek Szövetsége adja ki Genfben. Az 1932 márciusi szám arra 
buzdít, hogy ismertessük meg a tanuló ifjúsággal politikai életünk 
fontos szervét: a Nemzetek Szövetségét. Szükséges, hogy az ifjúság 
tudja : mi a Nemzetek Szövetsége, tudja mik a céljai, milyen a 
munkaköre, mert csak így képes hasznos és lelkes tagjává válni majd 
felnőtt korában. A világháború utáni zilált, deprimált hangulatú 
világban élünk ; békét sóvárog minden nép. A Nemzetek Szövetsége 
meg akarja teremteni a világbékét. De ez csak úgy sikerülhet, ha 
mindenki híve lesz a Nemzetek Szövetségének. — Zimmern Alfred, 
az oxfordi egyetem tanára pontos utasításokat ad arravonatkozólag: 
hogyan ismertessük meg a tanuló ifjúsággal a Nemzetek Szövetségét.
1. Ne csináljunk propagandát a Nemzetek Szövetségének. 2. Ne 
adjunk rideg tudósítást, statisztikát. 3. Ne essünk romantikus túl
zásokba, ne tekintsük ezt az alakulatot tisztán emberbaráti intéz
ménynek. Hanem : 1. Legyen a tanár is híve a Nemzetek Szövet
ségének. 2. A modern nyelvek, földrajz, gazdaságtannal kapcsolatosan 
ismertesse meg velük ez intézményt. 3. Tegyék kellemessé az oktatást 
az idegen országokba való csereutazások, kölcsönkönyvtárak stb.

Ebben a kötetben fölvetik előttünk a nemzetközi iskolák gon
dolatát is és a nemzetközi iskolai ellenőrzők gondolatát is. Ez leg
könnyebben az egyetemi oktatásban lenne megvalósítható.

A Reeueil Pédagogique szeptemberi száma magyar szempontból 
még jelentősebb problémát vet föl, mint a márciusi szám. A „désar- 
mement moral“ az „erkölcsi leszerelés“ kérdését tárgyalja. Az er
kölcsi leszerelés kiegészítője, de sok tekintetben conditio sine qua 
non-ja az általános, valóságos leszerelésnek. Igazi leszerelés csak úgy 
létesülhet, ha a nemzetek lelkileg is békések és megértőek egymással 
szemben. Az erkölcsi leszerelés egyedüli módja a nemzetközi intellek
tuális együttműködés.

Magyar részről gróf Apponyi Albert szól hozzá e kérdéshez. 
Addig, amíg Magyarország csonka, addig, amíg magyarajkú testvé
reink idegen uralom alatt nyögve, idegen iskolába kénytelenek já
ratni gyerm eküket; addig, amíg ez az ország így vergődik egy igaz
ságtalan béke súlya a la t t ; addig nem lehet szó erkölcsi leszerelésről 
— mondja Apponyi. Nem háborúra gondol ő, csak várja azt az időt, 
amikor a nemzetek együttműködése által a megértés, a nemzetek 
jogainak és igazának elismerése s a kölcsönös tisztelet belátja végre
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a velünk történt nagy igazságtalanságot. Ha ez az idő elkövetkezik, 
akkor mi is hinni fogunk az erkölcsi leszerelés szép eszméjében.

A berlini egyetem tanára, Otto Hoetysch, a kérdés technikai 
nehézségeit kutatja.

Margaret Corbett-Ashy viszont angol létére azt kérdezi : „Hogyan 
keltsük fel az angol gyermekek érdeklődését idegen nemzetek iránt, 
mikor jóformán semmi mást nem tanítunk nekik, csupán saját hazájuk 
földrajzát, történelmét, irodalmát? Hogyan értessük meg velük a 
leszerelés gondolatát, mikor olyan nagy pontossággal tanítjuk meg 
a múlt háborúit?“

A kötet hivatalos részében hozzászólásokat, javaslatokat talá
lunk. Ideálisan szép eszmék, de vájjon megvalósíthatók-e addig, amíg 
ilyen sok politikai, hatalmi és gazdasági ellentét van a nemzetek 
között?

Vidovszky Kálmánná Szarvasi Olga.

M E G JE G Y Z É SE K .

Az ideális nieiiiiyiséyliiiii tankönyv.

Ha mennyiségtan-szakos tanártársaimmal tankönyvről beszélgetek, 
általában rossznak mondanak minden mennyiségtani tankönyvet, kezdve 
az első osztályos könyvecskétől egészen az analitikus geometriáig és a 
differenciál-számításig. Javítani pedig ahányan vannak, annyiféle módon 
javítanának rajtuk.

Azt azonban mindnyájan elismerik, hogy elég jó a tankönyveink példa-
t&ra.

Sokat gondolkoztam ezeken a válaszokon és rájöttem, hogy tulajdon
képpen mindegyiküknek igaza van. Mindenki azt szeretné a tankönyvben 
látni, ami tanári egyéniségének és tanítási módszerének megfelel.

Milyen legyen már most az ideális tankönyv, amiben senki sem talál 
hibát?

El kell maradnia annak a résznek, amit a legnagyobb szakértelemmel és 
odaadással is csak úgy lehet megcsinálni, hogy a szerzőjén kívül mindenki 
rossznak mondja. Ellenben meg kell benne hagyni azt, amit mindenki jónak 
tarthat. Vagyis az ideális mennyiségtani tankönyv : a jól összeállított, bőséges 
példatár.

Az iskolában csakis úgy tarthatjuk ébren az érdeklődést és csakis úgy 
szerettetjük meg a tárgyat diákjainkkal, ha igen sok példát dolgoztatunk. 
Szabad-e hát a tankönyvtől mást kívánnunk, mint. gondosan összeválogatott 
sok-sok példát?

Még a szabályok és definíciók közlése is csak másodrangú kérdés. Hiszen 
az egyetlen célunk az, hogy logikus gondolkodásra szoktassuk a gyereket. 
Ezt pedig nem definícióval és szabállyal, hanem a tervszerűen összeállított 
példasorozattal érjük el.

Ez nem jelenti azt, hogy hasonló feladatok kidolgozása után ne szűrjünk 
le tanulságképpen egy-egy általános szabályt és a megfelelően választott pél
dákkal kapcsolatban ne tanítsuk meg a feltétlenül szükséges definíciókat.

Abban bizonyára egyetért minden számtantanár, hogy tanításunk ge
rince a példadolgoztatás. Én egy fél lépéssel tovább megyek és azt mondom, 
hogy ezen az egyen kívül minden más fölösleges is.

Egy kis próba mindenkinek megmutatja, hogy tisztán példadolgozta
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tással szinte játszva érhetjük el azt az eredményt, amit magyarázatokkal, 
azok számonkérésével, szabályok és definíciók előre tanvdtatásával csak 
nagy fáradság árán és sok vesződséggel érhetünk el.

Az „ideális tankönyv“ is csak akkor ideális, ha olyan tanár tanít belőle, 
aki a magyarázgatás kanyargós ösvényéről rá mer lépni a szakadatlan példa
dolgoztatás nyílegyenes mésgyéjére.

Kiskunhalas. Jónás Márton.

A k észü lő  ú j re fo rm á tu s  k ö zép isk o la i ta n te rv  m e n n y isé g ta n i ré széh ez .

Előbb a Szemlénk folyó évi 7—8. számában vitéz Bessenyei Lajostól 
közölt tervezethez kívánok néhány észrevételt tenni.

Általában helyeselve a tervezet irányelveit, csupán keveslem a mennyi
ségtan tanítására szándékolt heti 24 óraszámot (az eddigi 29-cel szemben) ; 
ehelyett, mint legkevesebbet, heti 26 órát ajánlok. Alapelvül állítható ugyanis, 
hogy egy előkelő tudományág (ú. n. „főtantárgy“) — amelyek közé a mennyi
ségtan is tartozik —• megkívánja a heti 3 órában való tanítást osztályonként. 
A nyolcadik osztály hagyományos heti 2 óraszámát elfogadhatónak tartom 
a következő meggondolásból : kívánatos, hogy a tanulót az érettségi előtti 
nyugtalan kedélyállapotában lehetőleg ne vessük alá gondolkodásbeli erő
próbáknak, tehát szabjuk szűkre a mennyiségtan ezévi anyagát ; ez a kevés 
anyag megtanítható kevés idő alatt, emellett még csupán szem előtt tartandó, 
hogy a tanuló számolásbeli készsége vissza ne fejlődjön. Ezzel szemben meg
döbbenéssel tiltakozom oly szándék ellen, amely ezt a csonka óraszámot a 
hetedik osztályban kezdené. Ennek az osztálynak tananyaga többek között 
a differenciál-integrálszámítás, amivel eleget mondtam, ha ugyan kell még 
valamit említenem az előrebocsátott magasabb szempont mellett a heti 
3 óraszám védelmére. Helyesnek tartom az első osztály heti 4 óraszámát 
az eddigi 6-tal szemben. Ellenben a negyedik, vagy ötödik osztály egyike 
megkívánja a heti 4 órát; kell egy esztendő, amelyben a tanuló megerősöd
hessék a betűszámolásban. Nem felejtendő el ugyanis, hogy a szóbanlevő 
osztályok tananyaga megterhelt az euklidesi geometriával, amelynek tanítása 
kevés alkalmat nyújt a számolásbeli készség megszerzésére és sok időt foglal 
le a maga számára.

Ezekután az érvényben levő tantervtől a következő eltéréseket javaslom :
1. A „számtani és mértani haladvány“ fejezetnek áttevése a IV. osz

tályból a VI. osztályba.
2. A „kombinatorika és Newton tétele" fejezetek áttevése a VIII. osz

tályból a IV. osztályba.
3. A gömbháromszögtan nagyobbméretű alkalmazása a szögletes 

testekre.
4. A komplex szám az V. osztályban tanítandó.
5. A heti óraszám az I—VIII. osztályokban rendre 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 2  

^(összesen : 26).
6. írásbeli dolgozatok száma : a három alsó osztályban 5, a többiben 6, 

kivéve a nyolcadikban 4.
Ad 1. Kívánatos, hogy a másodfokú egyenlet ismerete után következ

zenek a haladványok, mert az ezekre vonatkozó aránylag egyszerű feladatok 
is legalább másodfokú egyenletre vezetnek.

Ad 2. A kombinatorikának a középiskolai tananyagba felvett része 
annyira egyszerű fogalomalkotás, hogy ez akár az I. osztályban elsajátítható, 
legfeljebb a betűszámtan formalizmusának hiánya okozna nehézséget, ezen 
azonban túl van a IV. osztályos tanuló. Ez a tárgykör a még játékos, serdülő 
ifjúság teljes érdeklődésére számíthat. Asszociációba hozható pl. a sokszögek 
átlóinak száma által a tananyag egyéb részével és az élet különböző területei
ről is sokféle példán bemutatható. Érdekességénél fogva serkentőleg hat az 
algebra tanulásának elején.

Newton binominális tételének a IV. osztályban való tárgyalásával meg
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szűnne az eddigi fonákság : a tanuló, aki a III., IV. osztályokban megismer
kedik kéttagú négyzetre- és köbreemelésével, csak a VIII. osztályban látná 
az n-dik hatvány kifejtését, mintha ez lenne a non plus ultra a differen
ciálszámítás után kész nevetség. Maga a differenciálszámítás igényeli is 
az (a +  b)n kifejtését, enélkül csak (a szorzat differenciálási szabályit után) 
n-ről n +  l-re való következtetéssel határozhatjuk meg x" differenciálhányado
sát. Newton tétele a maga általánosságában ha ritkán is találhat alkalmazásra 
a középiskolában, mégis jobban kidomborítja a tanuló előtt a betűszámtant : 
bizonyára többre megyünk a tanulóval, ha ismeri a Pascal-háromszög néhány 
első sorát, mintha ad hoc szabályokat tanítunk néki kéttagú négyzetéről és 
köbéről. (Természetesen a tanítás a legkevesebb szimbolizmussal történjék, 
alkalmazkodva a negyedik osztályos tanuló gyakorlottságának fokához, tel
jesen elegendő az (x +  a!) (x + a 2) (x-f a3) (x + a 4) szorzat kifejtésén megláttatni 
az általános szabályszerűséget.)

Ad 3. Pl. a (szabálytalan) tetraéder magasságának (térfogatának) ki
számítása a (i élből ; a szabályos terhek lapszögei.

Ad 4. Ezt úgyis eddig is odasorolta be tanár s tankönyvíró egyaránt, 
a másodfokú egyenlet mellé, bár a jelenlegi tanterv nem írja elő.

Ad 5. Ha inkább volna lehetséges az V. osztályban heti 4 óra (a IV-ben 3), 
akkor esetleg az euklidesi geometria egészben az V. osztályban lenne tanítható, 
ami mellett egyébként is többféle indok szólhat.

Ad ti. A VIII. osztályban a kicsiny heti óraszám és a rövidebb tanítási 
idő teszik indokolttá a kevesebb írásbeli dolgozatot.

Mezőtúr. Rédei László.

A ta n á r ,  a k i szegyei p a n a sz k o d n i címen a Budapesti Hírlap dec. 1-i 
száma a tanári fizetés kérdését teszi szóvá. Megállapítja, hogy a szeniumos 
rendszer a gyakorlatban nem vált be, az V. fizetési osztályba jutás teljesen 
elveszett reánk nézve, a korpótlékok elvevéséért semmivel sem kárpótol- 
tattunk. Az alsó fokon túlságosan hosszú és bizonytalan a várakozási idő, 
helyettes, sőt óraadó tanárságban, teljes bizonytalanságban kell eltöltenie 
hat-nyolc esztendőt. A jövedelem pedig oly csekély, hogy a tanár család- 
alapításra csak a Vili. fizetési osztályban, tehát gyakran csak 35 -38 éves 
korban gondolhat. A cikk végén egynéhány meleg szóval a tanárságnak az 
anyagi gondnok alól felmentését nemzeti érdeknek mondja cikkíró. A Buda
pesti Hírlap ezzel a cikkével nagy szolgálatot tett a tanárságnak és méltán 
megérdemli azt a köszönetét, amivel a Középisk. T. O. E. hivatalosan is 
részesítette.

Ugyancsak a Bp. H. (XII. 8.) szóváteszi a jogfosztást, ami a közép
iskolákban engedélyezett ta n d í j j i i la lé k  e ltö rlésév e l a tanárokat és igazgatókat 
érte. Rámutat, hogy az intézetek érdeke a régi rendszer fenntartása, mert 
kívülálló tényezők sem elég eredményesen, sem elég tapintatosan, sem a 
helyzet megfelelő ismeretével nem intézhetik a tandíj beszedés nagyon nagy 
fáradságot igénylő munkáját. A takarékosság itt csak sebeket ejt, eredménye 
pedig alig számbavehető. S. B.

A ta n á rs á g  m egbecsü lése  az  e g y h ázb an . Fájó dolog, hogy a tanárság nem 
jut az egyházi életben olyan szerephez, mint azt értelmi foka és rátermettsége 
megérdemelné. Ezen sokszor szoktunk keseregni és rendesen másban keressük 
a baj okát, mástól vesszük rossz néven, hogy nem találja meg a tanárokban 
az értéket, melyet egyházépítési munkában felhasználni előnyös lenne. —  
Magunk közt azonban valljuk be, hogy nem utolsó mértékben magunk 
vagyunk ez elhanyagolásnak okai. A legtöbb tanár anyagi gondokra, nehéz
ségekre hivatkozva, kivonja magát az egyházi életből, nem vesz részt a gyű
léseken, előadásokra alig jár el, közgyűlések is nélküle zajlanak le. Akad pedig 
olyan kolléga, ki egyházi felügyelő is lehetett : ez nem arra mutat, hogy nem 
akarnák a tanárokat belevonni a munkába. Hogy miért írom ez akadémikus
nak látszó sorokat, annak oka egy konkrét ese t: Valahol, hol volt, hol nem volt, 
volt egy iskola, melyben új tanári állásokat szerveztek. Ehhez az egyházközség
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hozzájárulása kellett. Közgyűlést is hívtak össze, de alig tudták ezt meg
tartani, mert csak félórás várakozás után jött össze annyi ember, ahányra a 
határozathozatalhoz szükség volt. S kik voltak ottan, vagy inkább kik nem 
voltak ottan? Egyetlen egy tanár sem jött el, a testvérintézetek tanárai távol
maradtak akkor, mikor tanári kérdésről volt szó, mikor iskolaépítésről hatá
roztak. Meghozták a szükséges határozatot, megszervezték a tanári állásokat, 
de a tanárság maga nem támogatta azt az érdeket, mely óraadóként dolgozott 
kartársaknak véglegesítését eredményezi. Meg kellett ezt írnunk, mert ezen 
az úton soha megbecsülést nem szerezhet a tanárság magának, bármilyen 
címet és jelleget is sikerül papíron magának kiküzdenie. Egyetlen mód az 
előtörésre az, ha megjelenik mindenütt, ahol alkotni kell, de főleg akkor 
és ott, mikor iskolai kérdés megoldása parancsolja ezt. B. D.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK .

I T I Domby László, a miskolci leánygimnázium igaz-
gatója, a tiszáninneni református egyházkerület fő- 

jegyzője és középiskolai felügyelője, az egyetemes konvent középiskolai 
szakelőadója, zsinati rendes tag, folyó évi december hó 7-én elhunyt.

A temetésen résztvevő gyászolók tömege, a tanítványok serege, az egy
házi és világi funkcionáriusok nagy száma, de különösen megannyi munka
kört jelentő sok-sok megtisztelő tisztsége a megboldogultnak arról beszél, 
hogy a magyar református tanárságnak köztiszteletben, általános megbecsü
lésben és szeretetben álló alakja szólíttatott el.

Valóban Domby László éiete cáfolata volt a „Quem dii ödere“ pogány 
rabszolga-bölcsességnek. Pedig emberek tetszését, hatalmasok kegyét soha
sem kereste, szavát is ritkán lehetett hallani a fórumon. Nevét kivételes szel
lemi képességei, széleskörű műveltsége, de különösen puritán egyénisége, 
megvesztegethetetlen igazságérzete, munkaszeretete és rendíthetetlen köte
lességteljesítése tette tiszteltté és becsültté az emberek előtt : a kevés beszéd 
és sok munka embere volt.

Domby László a biharmegyei Sárándon született, a bihari hajdúk vidékén, 
mint kedves költője, a szalontai nagy hajdú, akinek életbölcsességével rokon 
az ő életfelfogása és zárkózottságával, tárgyilagosságával lelke szemérme is. 
Ősei az Ür oltára körül forgolódtak. E szolgálatra készült ő maga is a debre
ceni Kollégiumban, amelynek széniora, dísze, büszkesége, hűséges tanítványa 
volt mindhalálig. Lelkét azonban rabulejtették a profán tudományok; a 
teológiai stúdiumok után az egyetemre ment, a templomi szószék helyett a 
tanári katedrát választotta : a sárospataki főiskola tanára lett, ahol oly hű
séggel sáfárkodott, hogy csakhamar a miskolci felsőbb leányiskola igazgató
jává választatott el, amelynek huszonhárom éven át, haláláig volt ország
szerte jól ismert igazgatója. Itt, ezen az oltáron áldozta aztán tömjéné leg
javát, élt, hatott, tanított, irányított, alma matere drága tradíciói, a Márton- 
falviak, Maróthiak szellemében. Orando et laborando ! Domby László, a hűsé
ges tanítvány szép élete az öreg Kollégium jelmondatát ékesen példázza.

Ez eszményekért elégett élet új színekkel gazdagította a magyar refor
mátus iskola tradícióit: a magyar tanári hivatásnak pedig tiszteletet és 
becsülést szerzett. Áldott legyen érte emlékezete!

Integer vitae scelerisque purus, halkszavú Domby László, örökre el
némultál, de emléked élni fog a mi szívünkben. p. f.

B enkó  Im re .

meghalt. Bölcs, 
volt. Legyen áldott emlékezete.

A nagykőrösi református gimnázium ny. tanára, 
______ az Arany János Társaság elnöke, 74 éves korában
lelkes és igaz tanárember, a kultúra fáradhatatlan harcosa
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S zav azás  a z  O R T E  székhe lyén !. Az ORTE központi igazgatóságának 
december 21-én tartott gyűlésén olvasták tel a szavazatszedő bizottság jegyző
könyvét, melyet a december 15-én megtartott szavazatok összeszámlátásán 
vett tel az ecélra kiküldött bizottság. Beadtak összesen 312 szavazatot (2 tanár- 
testület szavazata megkésett), ebből 305 Debrecenre szavazott, 7 Budapestre. 
Az egyesület tagjainak összes száma most 545 ; ebből írásban Debrecenre 
szavazott 305, hallgatólagosan Debrecen megtartása mellett nyilatkozott 
(alapszab. 2. §) 233, tehát összesen 538 szavazat esett Debrecenre. Ez olyan 
egyértelmű megnyilatkozás, amilyen a múltban nem igen fordult elő eddig. 
A központi igazgatóság ezek alapján az ORTE székhelyéül a következő 6 évre, 
vagyis 1933 július 1-től 1939 június 30-ig Debrecent állapította meg.
y  P á ly á z a t. Az Országos Református Tanáregyesület központi igazgató
sága pályázatot hirdet a Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alap
jából a folyó 1932—33. tanévben kiosztandó nevelési segélyekre. Folyamodhat
nak mindazon református középfokú tanintézetekben (fiú- és leánypolgári, 
tanító- és tanítónőképzőintézet, fiú- és leány- human- és reálgimnázium) 
alkalmazott tanárok bármely közép- és felsőfokú iskolában tanuló, legalább 
jó osztályzató gyermekei, amely tanintézetek a Tanárok Gyermekeinek Neve
lési Alapjára a református Egyetemes Konvent által minden egyes tanuló 
után megállapított díjat az egyesület pénztárába 1933 január 1-ig pontosan 
befizették. A befizetés elmulasztása az illető tanintézeti tanárok gyermekeinek 
a segélyből leendő kizárását vonja maga után.

A folyamodványok a tanáregyesület Elnökségéhez (Debrecen, református 
gimnázium) küldendők. A folyamodványra szolgáló nyomtatványok posta
bélyeg beküldése mellett a pénztárnoknál, Jakucs István református gimná
ziumi tanárnál kaphatók.

Pályázati határidő : 1933. évi február hó 10.
A tanulmányi ösztöndíjra felvett tanárgyermekek természetesen neve

lési segélyben nem részesülhetnek. Azonban ők is tartoznak I. félévi tanul
mányi előmenetelüket hitelesen (félévi értesítővel, vagy leckekönyvmásolattal) 
igazolni, mert addig az ösztöndíj II. félévi részletét nem kapják meg. Egytemi 
hallgatók azt is igazolják, hogy a II. félévre beiratkoztak.

Debrecen, 1932. évi december hó 15.
Az Országos Református Tanáregyesület Elnöksége.

N B  ! Ez a pályázati hirdetmény sehol másutt meg nem jelenik, tehát a 
kartársak legyenek szívesek a pályázatra jogosultak figyelmét erre felhívni. 
Azon intézetek tanárainak gyermekei, ahonnan a díjakat nem küldték be 
— az új alapszabály 22. §-a értelmében —, jótéteményre nem számíthatnak.

A  M odern  N yelveket T a n ító  T a n á ro k  M ag y a ro rszá g i S zö v e tség én ek  bu d ap esti
g y ű lésérő l.

I. Fenti egyesület december 12-én Budapesten a Középiskolai Tanár- 
egyesület székházában gyűlést tartott. Petrich Béla elnök üdvözölvén a meg
jelenteket, felhívta a modern filológusokat, hogy kegyelettel áldozzanak 
Viétor emlékének. A megemlékezést időszerűvé teszi azon körülmény, hogy 
most van ötven esztendeje a marburgi gyűlésnek, melyen a modern nyelvé
szet harcos vezére kiadta a jelszót: „Der Sprachunterricht musz umkehren !“ 
és ezzel megindítója lett annak a mozgalomnak, melyből a „Direkt Módszer“ 
kifejlődött. Minden kegyeletes érzés mellett is meg kell állapítanunk, hogy 
a direkt módszer a középiskolai nyelvoktatásban már a múlté, de Viétor 
érdeme, hogy megszűnt az a módszer, mely kizárólag szövegolvasással, sza
bályok felállításával és e szabályokra vonatkozó példák keresésével akarta az 
idegen nyelvet tanítani. Ma már túl vagyunk a direkt módszer túlzásain is. 
Mindenki tudja, hogy biztos nyelvtani alap nélkül levegőben van a nyelv
tudás. Ma már nem mellőzhetjük a modern nyelv tanulásánál sem a tudomá
nyos képzést, sem a pedagógiai célt. Hogy gyakorlati célt is kell megvalósí
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tanunk, ez nem kétséges. De a lélekhez is kell szólanunk és a nyelvtan taní
tásával észfegyelmezőleg hatni. Tanítsuk meg a nyelvet, de képezzük az elmét 
és a szívet is. Nem teljesítjük kellő mértékben hivatásunkat, ha Corneille meg
beszélésénél nem ragadjuk meg az alkalmat a növendék vallásos és hazafias 
érzésének és a kötelességérzetének a megerősítésére, ha Moliere-nél és La 
Fontaine-nél nem mutatunk rá az emberi természet gyarlóságára, Racine-nál 
a szenvedélyek romboló erejére és La Rochefoucault-nál arra, hogy a pesszi
mizmus nem lehet élethivatásunk.

II. Hettesheimer Ernő a nyelvtanárok folyó év júliusában Londonban 
tartott értekezletét ismertette. Az értekezlet adminisztratív jellegű intéz
kedéseken kívül főleg a szakosztályok jelentéseivel foglalkozott. Az egyes 
szakosztályok a gramofon, a rádió, a film, a nemzetközi színház kérdéseit 
vitatták meg, hogy miként állíthatók ezek a nyelvtanítás szolgálatába ; 
külön szakosztály vitatta meg a pedagógiai és didaktikai kérdéseket, egy új 
szakosztály alakult a fonétika kérdéseinek tanulmányozására.

1. A gramofon-bizottság bejelentette, hogy a francia tanárok az eddig 
megjelent francianyelvű lemezeket a kiejtés szempontjából felülvizsgálják 
és a helyesnek talált lemezekről egy külön katalógust fognak kiadni.

A hivatalos katalógus elkészültéig is jó szolgálatot tehet a francia leme
zekre vonatkozóan : L. Royer lapja : „Le Phonographe a l’École“ Saint- 
Amarin. Haut-Rhin. Előfizetési ára : évi 10 frank. Német lemezeknél tájéko
zódást nyújt : „Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Verwendung der Schall
platte“ Lektor Erich Drach. Berlin—-Lankwitz. Waldmannstrasze 19. Rövid 
időn belül ugyanitt elkészül a francia és angol lemezek jegyzéke is.

2. A nemzetközi színházbizottság feladata idegennyelvű színházi elő
adások lehetővétételével előmozdítani a nyelvtanulás ügyét. E bizottság 
előadója közli, hogy Bécsben lehetővétették az English Players előadásait 
és a Comédiens de Paris bejárták Angliát. Angol iskolák növendékei német 
és német iskolák növendékei angol darabot adtak elő Németországban, illetve 
Angliában. Bővebb felvilágosítás nyerhető : „Pädagogische Auslandstelle. 
Berlin. W. Potsdammer Strasze 120. Der Pädagogische Austausch. Jahr
gang 2. No. 1.

3. A rádióbizottság tapasztalatait a „Britisch Broadcasting Corporation“ 
egy külön füzetben foglalta össze : „Some Problems of School Broadcasting“.

4. A filmbizottságnak bemutattak Londonban filmeket, melyek a francia 
és angol nyelvek tanítására készültek. A növendék hallja ezek előadásánál 
az utazásnál előforduló összes kifejezéseket és a városok bemutatásánál azok 
történetére vonatkozó és jelenlegi nevezetességeire kiterjeszkedő magyará
zatokat. A kérdést tanulmányozni óhajtók számára a következő bibliographiai 
adatok állnak rendelkezésre : 1. Revue Internationale du Cinéma éducateur. 
Rome. Via Lazzaro Spallanzani. 1. 2. Ciné-document. Paris. Cinémathique 
de la Vilié Paris. 3. Cinéopse. Revue mensuelle. Paris. 4. Die Schulphoto
graphie. Zimmerstrasze 98. Berlin. S. W. 8. 5. Rapport pour la troisieme 
conférence internationale de la cinémathographie éducative. Vienne.

5. A pedagógiai bizottság a következő kérdések tanulmányozására kéri 
fel a nemzeti szövetségeket : 1. Megállapítandó, hogy az általunk tanított 
idegen nyelvben melyek az iskolai évben leggyakrabban előforduló kifeje
zések. 2. Hogyan tanítsuk a nyelvet olvasmányok segítségével olvasmányok 
számára. Ez utóbbi kérdés megvilágításához hivatkoznom kell a párizsi 
kongresszus azon egyhangúlag elfogadott elvére, melyszerint élőnyelvet az 
alsó fokon, bécsi pedagógusok szerint a középső fokon is főleg gyakorlati 
célból kell tanítani. Ha idegenkedünk a mai világban a gyakorlati cél szem- 
előtt tartásától az idegen nyelvek tanításánál, a tanulók az iskola elkerülésé
vel fogják gyakorlati ismeret szerzésére irányuló vágyukat kielégíteni és 
így a növendékeket olyan tényezőknek fogjuk kiszolgáltatni, kiknek nem a 
pedagógia a főérdekük. Az első években tehát a főcélnak gyakorlati célnak 
kell lenni. Csak ha ebben a tekintetben már elfogadható eredményt értünk 
el, válhatnak tanításunknak főcéljává a különböző szorosabb értelemben vett
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pedagógiai célok : jellemképzés, esztétikai nevelés, művelődésrajz stb. E fel
sőbb fokon kell elkövetkeznie az olvasmány segítségével az olvasmány szá
mára történő tanításnak, a nyelv rejtettebb szépségei, az olvasmány eszté
tikai, ethikai és kultúrtörténeti értékei feltárásának. Hogy ez miként menjen 
végbe, erre kell feleletet adnunk a ,,L enseignement par la lecture pour la 
lecture“ című tanulmánynak.

Előadó javaslatára a gyűlés egyhangúlag a következő határozatokat 
hozta : 1. Felkérjük az egyesület tagjait, közöljék az egyesület titkárával, 
mely német, vagy francia szöveg gramofonra vételét kívánják. Az egyesület 
a többség által kért szövegek gramofonra vételét fogja majd a német és 
francia központtól kérni, melyek ilyen fajta kívánságok teljesítését kilátásba 
helyezték.

2. A titkár lépjen összeköttetésbe a Stúdió vezetőségével annak meg
beszélésére, miként lehetne a felsőbb osztályú növendékek számára esetleg 
gramofon-lemezek segítésével az iskolában megtárgyalt német, vagy francia 
olvasmányt tanítási órákban időnként előadni.

3. Felkérjük az egyesület tagjait, legyenek szívesek közreműködni az 
eddig magyar nyelven megjelent pedagógiai fontosabb művek francia, vagy 
német nyelvű ismertetésénél. Akik e munkában közre óhajtanak működni, 
közöljék címüket az egyesület titkárával. Az ismertetések a párizsi pedagógiai 
múzeum számára készülnek.

4. Felkérjük a tagokat, közöljék megfigyeléseiket és tapasztalataikat 
arra vonatkozóan, milyen terjedelmű szókincsre kell szert tenni a növendék
nek német és francia nyelvből az alsó-, a középső- és a felsőfokon.

5. Kérünk megfigyeléseket, hozzászólásokat a párizsi központ által 
kitűzött : ,,L enseignement par la lecture pour la lecture“ című tanulmányhoz.

A jelentkezések és hozzászólások az előadó címére : Debrecen, Vilmos 
•császár-kőrút 34. küldendők.

III. A Fédération Budapesten tartandó gyűlése kérdésében az egyesület 
a végleges határozat meghozatalára a ,,Budapesti Tanári Kör“-t kéri fel.

IV. Dr. Sípos Lajos reálgimnáziumi tanár (Budapest) a tanárképzés mai 
módszeréről, illetőleg a modern nyelvet tanító tanárok továbbképzésének a 
szükségességéről értekezett. Az előadó szerint szükségesnek mutatkozik a 
középiskolai nyelvtanítás sikere érdekében, hogy tegyék lehetővé minden 
katedrára kerülő fiatal tanárnak, hogy azt a nyelvet, melyet tanítania kell, 
melyet az egyetemen gyakran csak passzíve tudott elsajátítani, saját át
élései alapján, a mindennapi élet gyakorlatában is elsajátíthassa, továbbá, 
hogy annak az országnak a művelődésrajzát, melynek nyelvét tanítani fogja, 
helyszínen, tanulmányutak során ismerhesse meg. Előadása további folyamán 
sorra vette a külföldi franciaszakos tanárok továbbképzésére alkalmas francia- 
országi intézményeket. Ismertette a vidéki egyetemek (Besan^on, Díjon, 
Grenoble, Tours stb.) nyári kurzusait, melyek a már katedrán működő taná
roknak tesznek jó szolgálatot ismereteik felújításában, az újabb eredmények 
elsajátításában, főképpen pedig a mindennapi élő nyelv használatában, a 
gyakorlatszerzésben. Nagy hátrányuk azonban ezeknek a kurzusoknak, hogy 
a szorgalmi idő rövidsége s a hallgatók nagy száma miatt, valamint az elő
adásoknak nagyon is általános jellege miatt nem alkalmasak elmélyedő komoly 
munkára. Az Alliance Franfaise nyelviskolái az expanziós cél szolgálatában 
állanak. Nem válogatják meg hallgatóikat: előképzettség szempontjából a 
legkülönbözőbb műveltségi fokon lévő jelölteket is felvesznek és ellátnak az 
Alliance Franfaise nyelvtanítói bizonyítványával. — Egyetemi színvonalat, 
rendszeresen felépített, egységes kiképzést az idegenbe készülő franciáknak, 
valamint a külföldi franciaszakos tanároknak egyben legelmélyedőbb tovább
képzési lehetőséget a Sorbonne-on szervezett Külföldi Francia Tanárképző 
Intézet nyújt. Ennek az intézetnek az alapítását, munkásságát irányító szem
pontjait, tárgyait, módszereit, vizsgarendszerét, általában a francia tanár
képzés rendszerét ismertette az előadó. Általános érdeklődéssel kísért fej
tegetéseinek kétségkívül azok a legtanulságosabb fejezetei, melyekben a
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nyelvtanítás legújabb eszközeiről, a gramofonról és a filmről beszélt. Ezek 
a nálunk csak szórványosan bevezetett hatásos szemléltető eszközök, a Kül
földi Francia Tanárképző Intézet tanrendjén ugyanis, mint rendes tantárgyak 
szerepelnek : a fonetikai tanítás (kiejtés, hangsúlyozás, szavalás) és a szó
kincs tanítása, főképpen ezek segítségével történik. Az intézet munkatervé
nek szakszerű ismertetését — az előadó maga is megszerezte az intézet oklevelét 
■—- azzal az óhajtással fejezte be, hogy gazdasági viszonyaink jobbrafordultá- 
val az ösztöndíjrendszert léptessék újra életbe és ezáltal tegyék lehetővé 
minél több franciaszakos tanárnak, hogy franciaországi tanulmányúttal 
magát továbbképezhesse, illetőleg, hogy a külföldi Francia Tanárképző Inté
zet Tanfolyamát elvégezhesse. Hettesheimer Ernő.

A  fe lek eze ti n é p o k ta tá s  á lla m i és k ö z sé g i seg ítése . A vallás- és közoktatás- 
ügyi Miniszter 1932. évi november hó 22-én értesítette a konventi elnökséget, 
hogy a hiteflekezcti elemi népiskolák fenntartásában jelentkező fennakadások 
komoly aggodalmat keltettek benne s szilárd elhatározása, hogy a Nemzeti 
Munkaterv 86. pontjában foglaltaknak megfelelően a valláserkölcsös nevelés
nek ezeket a bástyáit lehetőleg megerősítse.

A Miniszter ettől az elhatározástól vezettetve hajlandó a tanítói inter- 
nátusi alapokból kedvezményes kölcsönt nyújtani azoknak az iskolafenntar
tóknak, amelyek tanítóik 1931—32. évi helyi javadalmát nem tudták teljes 
mértékben kiszolgáltatni s akik ezen a címen tanítóiknak legalább 400 P-vel, 
vagy ennél magasabb összeggel tartoznak.

A Miniszter —  mint mondja — tudatában van annak, hogy ez a külön
ben is szűk korlátok között adható kölcsön csak átmeneti segítséget nyújt a 
vergődő iskolafenntartóknak és a helyi javadalmuktól, vagy annak nagyobb 
részétől elesett tanítóknak s mert a hitfelekezeti népiskoláknak állami keze
lésbe való átvételére az állami költségvetés mostani keretei egyáltalában 
nem adnak módot, arra törekszik, hogy az 1868. évi XXXVIII. te. 23. §-ában 
foglalt rendelkezésnek megfelelően a politikai községek, mint kötelezett 
iskolafenntartók olyan mértékű támogatásban részesítsék az iskolafenntar
tási terheket önként vállalt hitfelekezeteket, amely arányban áll a felmerülő- 
költségekkel.

A politikai községek egyrésze eddig is felismerte azokat a nem csupán 
erkölcsi, de igen tekintélyes anyagi előnyöket, amelyek reá abból származtak, 
hogy a hitfelekezetek magukra vállalták az iskolafenntartással járó terheket 
s igyekeztek ezeknek a terheknek elhordozásában a hitfelekezeteknek segít
ségére lenni. Igen sok panasz hangzott el amiatt, hogy a községek költség- 
vetését felülvizsgáló tárcaközi bizottság törölte a községi költségvetésekből 
a felekezeti iskolák segélyezésére felvett összegeket. Ezeket a panaszokat az 
Egyetemes Konvent a vallás- és közoktatásügyi Miniszter elé terjesztette és 
ismételten kérte ezeknek orvoslását. A Miniszter most arról értesítette a 
Konventet, hogy közbenjárására mind a Belügyminiszter, mind a Pénzügy- 
miniszter azt a megnyugtató kijelentést tette, hogy a tárcaközi bizottságok 
ezentúl nem törlik a községi költségvetésekből azokat a segélyeket, amelyeket 
a községi képviselőtestület szabályszerű és a törvényhatósági közgyűlés által 
jóváhagyott határozattal szavazott meg az iskolafenntartó hitfelekezetek 
javára.

D ó czy -em lék ü n n ep é ly ek . Dóczy Gedeonnak, a miskolci születésű nagy 
nőnevelőnek az emlékezetére, a miskolci református leánygimnázium december 
17-én és 18-án nagyszabású ünnepséget rendezett. Szomorúan zavarta a szép 
napot Domby László váratlan elhunyta, de annál mélyebb és bensőségesebbé 
vált. Özv. Koncz Aurélné, a debreceni Dóczy-intézet gimnáziumának igaz
gatónője, nagyszabású beszédben méltatta a Dóczy Gedeon munkásságát; 
a leánygimnázium falán elhelyezett emléktábla elhelyezésekor pedig Czinyéry 
Barna h. igazgató mondott emlékbeszédet.

Ugyanekkor történt Lévay József lakóházának és Vadnay Károly szülő
házának emléktáblával megjelölése. Balázs Győző miskolci főgimnáziumi
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•vallástanár Vadnay-emlékbeszéde olyan sikert ért el, ami nekünk, tanárok
nak, őszinte örömet és büszkeséget jelent.

Ünnepet szentelt Dóczy Gedeonnak az ő intézete, a debreceni „Dóczy“ 
■is, december 21-én. Az ünnepély főszáma itt is Koncz Aurélné nagy tetszéssel 
fogadott megemlékezése volt. Külön meg kell említenünk a tanítónőképző- 
intézeti énekkar énekszámát ; B. Szűcs Ferenc zenetanár ezt a kart a közép
iskolai színvonalat messze meghaladó magasságra emelte.

A k é sz ü lő  ú j re fo rm á tu s  ta n te rv  ügyében, dr. vitéz Bessenyey Lajos elnök
lete alatt, december 15-én, a debreceni főgimnáziumban igen fontos értekez
lettartatott. Jelen voltak : Borsos Károly középiskolai felügyelő, Bírta István, 
Dienes János, Félegyházi László, Hoffer András, Jakucs István, Kun Sándor, 
Péter Zoltán, Péterffy László, Soós Béla, Szabó Márton, Szeremley Béla és 
Vekerdy Béla. Elnök teljes részletességgel feldolgozta a tantervkérdésben 
11 iskolánktól beérkezett válaszokat és gondos indokolással terjesztette elő 
javaslatait. Élénk vita folyamán egyelőre az egyes tárgyaknak az óraterv 
keretén belül jutó óraszám kérdését döntötte el a bizottság, azután különböző 
tárgyak tantervének részletes kidolgozására szakelőadókat kért fel, akik 
1933 január 14-ig munkálataikat be fogják terjeszteni. A nagy munkával és 
szaktudással készült előterjesztés azt mutatta, hogy a református tanterv 
ügye komoly haladással jut előre. Az értekezlet egész ideje alatt jelenlevő 
Borsos Károly felügyelő a vitában élénk részt vett és tapintatosságával, széles 
látókörrel sok kérdés szerencsés megoldását elősegítette. A sok részlet közül 
megemlítjük, hogy a heti óraszám az első I II. osztályban az eredeti tervtől 
eltérőleg 26, a III—IV. osztályban 28-ról 30-ra emelkedett. Ez óraszám- 
emelésből jutott a magyarnak, a számtannak és földrajznak, de különösen 
a németnek.

D r. B e n fg n y  G yula, a debreceni református főgimnázium tanára, egyet, 
magántanár, az egyetemi oktatás terén szerzett érdemeiért egyet. ny. rend
kívüli tanári címet kapott. Az összehasonlító, idogermán nyelvészet kiválóan 
képzett, tudós művelőjének ez a kitüntetése nagy örömünkre szolgál.

l{|nz{|n(ővállnzás. A nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos-reálginmázium 
eddigi igazgatója, Teltsch Kornél, egészségi okokból nyugdíjaztatását kérte, 
a V. K. M. őt 1933 január 1-ével nyugalomba is helyezte. Az iskola kormányzó- 
tanácsa, a tanári kar egyhangú ajánlására, Zwick Vilmos reálgimn. tanárt, 
eddigi igazgatóhelyettest választotta meg 6 évre az iskola igazgatójának.

Vidovszky K á lm á n  emléke. A nyáron fiatalon elhunyt kiváló vallástanár
nak, mint a Luther-Otthon igazgatójának, arcképét leplezte le december 4-én 
az Otthon, báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő jelenlétében. — 
December 21-én pedig a budapesti leánykollégium leplezte le arcképét, a Deák
téren. A tanári munka, a szeretetvetés eredménye volt mindkét kedves ünnep
ség, mely a kegyelet és hála mellett, a megbecsültetés érzését is keltette a 
jelenvoltakban. Vidovszky becsületet szerzett a tanárságnak. Áldott emlékét 
őrizni fogják mind akik szerették és akiket ő szeretett.

Ravasz László dr. dunamelléki püspök elnökségével megalakult a 
Magyar Református Külmissziói Szövetség új vezetősége. A régi gárda mel
lett az új elnökség úgy formálódott, hogy abban mind a hivatalos egyház, 
mind pedig az összes belmissziöi egyesületek vezetői résztvesznek. Az élre- 
került új nevek közül kiemeljük Victor János dr. budapesti lelkipásztor és 
Enyedy Andor dr. miskolci lelkipásztor nevét, mint akiktől sokat várunk. 
Victor János dr.-tól a munka általános irányítását, Enyedy Andor dr.-tól 
az országos szervezést. Isten segítse őket I Az elnökség régi tagjai közül meg
említjük : Kállay Kálmán dr., Balogh Jenő dr., Czeglédy Sándor, Kováts J. 
István dr., Puky Endre dr., Forgács Gyula dr., Muraközy Gyula, Nyáry Pál, 
Vásárhelyi Dezső, id. Victor János, Koczogh András dr., Misley Sándorné, 
Pongrácz József és vitéz Csia Sándor dr. országosan ismert neveit.
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Hisszük, hogy ez a sok fényes név határozott jnunkaprogrammot, tiszta 
református irányt és sok-sok áldott munkát jelent Anyaszentegyházunk hasz
nára s az Isten nevének dicsőségére.

Külmissziói tárgyú verseket vár az ébredő külmissziói érdeklődés már 
régóta gyülekezeteinkben. Most végre megjelent egy csinos kiállítású füzetke 
külmissziói versekkel telten, a Magyar Református Külmissziói Szövetség 
kiadásában. A füzetke ára 30 fillér. Megrendelhető a M. R. K. Sz.-nél, Budapest, 
Gyulai Pál-utca 9., II. Melegen ajánljuk.

Mindennemű ép, használt postabélyeget szeretettel fogad a Magyar Refor
mátus Külmissziói Szövetség. Segítsük elő a misszió nagy ügyét bélyeggyüj- 
tésünkkel. Ne dobja el érkező levelei bélyegeit, hanem gyűjtse össze őket és 
küldje be a Külmissziói Szövetséghez, nyomtatvány portóval, Budapest,. 
Gyulai Pál-utca 9. II. 21.

Az ORTE pénztárába 1932 október 20-tól december 15-ig befize
te tt díjak nyugtázása :

I. Tagsági díj fejében befolyt : Németh József Flsőgöd 4.—, 
Fábián Gy. Hmezővásárhely 4.—, Búza László Szeged 4.—, dr. Madai 
Gyula Budapest 8.—, Kaszap Gy. Bp. 4.—, Bernáth L. Duna- 
haraszti 4.—, Pápa g. 48.-—, Hosszú Lajos Bp. 4.—, Zayzon Ferenc 
Bp. 4.—, budapesti gimnázium 84.—, Pelle Erzsébet Ilié. Hódmező
vásárhely 4.—, debreceni tnőképző 48.-—, debreceni egyetem 48.—•, 
debreceni tantestületen kívüliek 40.—, Karácsony Sándor 4.— P-

II. T. Gy. N. A.-ra befolgt: Kisújszállás, pótlás 140.67, Debreceni 
tanítónőképző 564.48, Nagykőrös gimn. (1931—32.) 4.48, Kiskun
halas polg. 1. 295.68 P, Bp. Baar-Madas llic. 992.32, Nagykőrös tanító
képző 403.20, Bpest gimn. 1000.—, Miskolc leánygimn. 1120.—, 
Sárospatak gimn. 680.— P.

I I I .  Prot. Tanügyi Szemlére befolyt : Debreceni tanítónőképző 
126.—-, sárospataki gimnázium 160.50 P.

Felhívom az igen tisztelt tagtársak figyelmét a jelen számban 
megjelenő nevelési-segély pályázatra, de egyúttal a napokban szintén 
szétküldésre kerülő évkönyvben az új alapszabályok 22. §-ára.

Jakucs István,
pénztárnok.
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A  református vallásoktatásról.

A vallásoktatás kérdésével a református egyházban egy idő óta 
mind többen s mind behatóbban és tüzetesebben kezdenek foglal
kozni.

Nem is olyan régen, még főként a vallásoktatók (vallástanárok, 
vallástanító lelkészek) tarto ttak  elég sűrűn gyűléseket, megbeszélé
seket, megtárgyalván főképpen a maguk jogi helyzetét, anyagi 
gondjaikat, bajaikat. (Néha még a vallásoktatás elvi kérdéseit is.) 
Szinte úgy kezdett feltűnni a dolog, mintha a vallásoktatás kizárólag 
a vallásoktatókat érdekelné, mintha ez az ő magánügyük lenne, 
amelyért ők önköltségükön lelkesednek, buzgólkodnak s amely ügy
nek nem elsőrangú ügyként való kezelése m iatt főként ők panaszkod
nak, vádaskodnak, nem egyszer magukra zúdítván a beérkezettek, 
a megelégedettek feddőzködését. Mert a hirtelen megszaporodott 
vallásoktatói állásokra bizony csak segédlelkészek és fiatalemberek 
kerültek, minélfogva szinte észrevétlenül alakult ki az egyházi köz
felfogás, hogy a „hitoktatóság“ valami nem egészen rendezett, 
„gyengejavadalmú segédlelkészi állapot“ , melyből mielőbb gyüle
kezeti lelkészségbe jutni mégis csak ajánlatos. Ez a közfelfogás 
lassította és megnehezítette annak az egyedül helyes református fel
fogásnak a felismerését és érvényesítését, hogy a vallásoktatás nem 
a vallásoktató egyéni ambíciójának az ügye, hanem a Krisztus anya- 
szentegyházának életfunkciója, vagyis ahogy például az ember lélek
zik, az egyház éppúgy végezi a vallásoktatást, az igehirdetést, az 
istentiszteletet, a szegények és betegek gondozását, mely öntevékeny
ségek által az Egyház önmagát fenntartja, továbbplántálja. Űgyis 
mondhatnám, hogy a Krisztus Lelke által létrehívott Egyház e földön 
a Krisztus munkáját folytatja. így tehát a vallásoktatás az Egyház
nak a többi funkcióival (az igehirdetéssel, istentisztelet gyakorlá
sával, szegények s betegek gondozásával) egyenlő rangú tevékenysége, 
amelyet éppúgy hivatalos megbízottaival végez, mint ama többi 
funkcióit.

Eszerint a református vallásoktatás együttes, vagy közös mun
kája : 1. az Egyháznak (a gyülekezetnek, vagy presbitériumnak, 
az egyházmegyének, a kerületnek, a konventnek, a zsinatnak) ; 
2. a vallásoktatónak (illetve a református iskolának); 3. a szülők
nek és 4. a tanulóknak.

í
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1. A legfőbb egyházi hatóságok feladata az, hogy megalkossák 
a legjobb vallásoktatói tantervet; készíttessenek e tantervnek meg
felelő tantervi utasítások és minden kívánalmat feltétlenül kielégítő 
vallásoktatási tankönyvek, továbbá e tankönyveket kiegészítő vezér
könyvek. Idetartozik a református szellemű diáklapok és diákirodalom 
megteremtése is. A hivatalos egyház feladata azután a vallásoktatók 
speciális és kellő nevelése, kiképzése, jogi helyzetük, szolgálati rendjük 
tisztázása, rendezése, megélhetésük tanári nívón való biztosítása, 
zavartalan munkájuk külső kereteinek megteremtése, fenntartása. 
Továbbá a vallásoktatásnak az egész országban való egységes nyilván
tartása, irányítása, ellenőrzése.

Cikkeket, sőt cikksorozatokat lehetne írni e kérdésnek részletekre 
tagolásával. Most röviden csak annyit, hogy a tantervét az egyetemes 
konvent megalkotta, éspedig jó l ; csak o tt követett el hibát, amikor 
a középiskolák V. osztályába a nem keresztyén vallások történelmét 
írja elő tananyagul; mert ezt a tananyagot vagy jól tanítják, azaz 
szimpátiát keltenek a nem keresztyén vallások iránt, ami a refor
mátus vallásoktatásnak nem célja, sem feladata; vagy nem jól 
tanítják — ami valószínű, — de úgy viszont nem érdemes tanítani. 
A jól elgondolt tantervbe nem is illik bele ez a tananyag s egyébként 
is haszontalan matéria, mert az V. osztályban az ó- és líjtestamen- 
tomi vallás volna helyénvaló tananyag, bőséges bibliaolvasással. 
Az elemi iskolai tanterv, jó utasítással kísérve, már különlenyomatban 
megjelent s remélhetőleg a középiskolai is mielőbb megjelenik. 
Vezérkönyv még nincs, de ha ír valaki, természetesen csak a (való
színűleg) nem változó tantervhez kell írnia és nem a (remélhetőleg) 
változó tankönyvekhez. Ami a vallástani kézikönyveket illeti, ezekkel 
már nagyon sokat nyűglődtünk. Még többet szenvedtünk miattuk 
mindnyájan : szülők, tanárok, diákok. A rossz hittankönyvek miatt 
szülők és tanulók tíz, meg tízezrei szenvednek naponként s szinte 
csodálom, hogy haragos érzelmeik el nem söprik a tankönyvírókat. 
De legyünk őszinték ! A világon a legnehezebb és egyúttal a leg
nagyobb jelentőségű dolog a jó tankönyv írása. Nem is volna szabad 
engedni, hogy ezt a nagy felelősséget egy ember (két revizorával 
együtt) hordozza. Csak olyan tankönyvet volna szabad kinyomatni, 
amelyet egy nagy bizottság minden tagja (előzetes áttanulmányozás 
után) együttesen is megtárgyal mondatról-mondatra és csak azon 
paragrafusok láthatnának napvilágot, melyeknek minden mondatát 
minden bizottsági tag helybenhagyta. A református diáklap és diák
irodalom kialakulóban van. A vallástanári képesítés reformjával most 
foglalkozik a konvent s illő volna, bogy a református tanáraink és 
vallástanáraink döntőleg beleszóljanak ebbe a dologba. A vallások
tatás nyilvántartása lényegesen javult ; egységes irányítása, ellenőrzése, 
a vallásoktatók jogi helyzetének, szolgálati pragmatikájának bizto
sítása stb. még sok vele való foglalkozást és cikket kíván és meg is 
érdemel.

A gyülekezetek, presbitériumok, egyházmegyék, egyházkerüle-
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tek vallásoktatási tevékenységéről is lehetne még sok disszertációt 
írni.

2. A vallásoktatás második tényezője a jó vallásoktató, illetve 
a református iskola, mégpedig annak egész tanítói testületé. A refor
mátus iskola elvégre a református Egyházé s az Egyház azért tartja 
fenn, mert az élet számára református jellemű embereket akar 
nevelni. Szomorú (és gyakori) látvány az, hogy nagy erőfeszítéssel 
s rengeteg pénzen fenntartott református iskolákban a vallástanár 
az egyetlen, aki a református jellem nevelés nagy problémájával 
küzködik, az intézet többi tanárai ez alól felmentve érzik magukat 
s megelégednek a reáliák tanításával. Nem akarok ököllel vágni oda, 
ahol a gyengéd tapintás is csak fájó pontokat érint, mert túlsók a 
sebezhető pont.

Egyébként a vallástanár az iskola lelkipásztora, aki a többi 
tanárokkal együtt szent munkaközösséget vállalt : a Krisztus testé
nek építését a kiskorú reformátusok között. E munkaközösségbe 
még az állami, vagy községi iskolákban működő reális tárgyakat 
tanító református tanárok is beletartoznak s ha volna református 
egyházfegyelem, az megszámoltatná őket, hogy református szellem
ben végzik-e nevelő munkájukat. Különben, ha a vallástanár egy 
személyben : lelkipásztor és tanár, úgy a reális tárgyakat tanító 
református tanár egyszemélyben : lanátr és lelkipásztor, mert ha e 
két szolgálat idők folytán elkülönült is, a kiválóbb lelkekben ma is 
egyesül a kettő.

Szükségesnek tartom azért, hogy minden református vallástanár 
és vallástanító lelkész működő tagja legyen a Református Tanár- 
egyesületnek, hogy egymást és többi tanártársaikat személyesen 
ismerjék, szeressék s az említett munkaközösségbe összeforrjanak. 
Ez a lecke tehát a Tanáregyesület vezetőinek szól.

3. M i köze van a református szülőnek gyermekei vallásoktatásához ? 
Valamikor Herbart hatása alatt beszéltek a pedagógusok arról, hogy 
nemcsak a vallástannak, hanem minden reális tantárgynak •— ha 
jól taníttatik  — van lélekművelő és az erkölcsi akaratot nevelő 
hatása. Ma már hozzátartozik a pedagógus-illemhez Herbart kicsiny
lése ; ki mer ma Herbartra hivatkozni? Annyira kicsinyük, hogy még 
divatba talál jönni. Egy azonban nem divat többé : a reális tárgyak
nak és tanároknak jellemformáló hatása ; ez ma egyenlő a semmivel. 
Az Egyház ugyan mind jobban csodálkozik azon, hogy iskolái eny- 
nvire elveszítették „alma mater“ jellegüket, de mit tegyen? Azt várja, 
hogy a nem működő szerv szerepét vegye át a működő szerv, azaz 
a református világnézetre és jellemre nevelést kielégítően végezze a 
vallásoktatás, illetve a vallástanár, ha már őt a reális tárgyak e 
munkában magára hagyták. Magárahagyottságában növeli szolgálata 
nehézségeit az, hogy a református családok elveszítették azt, ami 
életük legnagyobb értéke volt : a református keresztyénségüket. Az 
ilyen (különösen a vegyesházas) családokban növekvő gyermek 
,,vallási hozománya“, mellyel a hittanórára megy, néha a semminél

í*
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is kevesebb. (Az első elemibe lépő református gyermekek közül igen 
sok nem tudja, bogy milyen vallású, nem volt még református temp
lomban, nem tudja a „Mi Atyánk“-ot, Jézusról csak azt tudja, hogy 
Ő hozza a „karácsonyfát“ stb.) A református jellem elvékonvo- 
dásáról van itt szó !

Dobbanjon meg azért a református szülő szíve annak meg
gondolásán, hogy gyermekei igazán emberré csak mint református 
keresztyén-ek lehetnek s ha nem lesznek valóban ilyenekké, vissza
süllyednek valami alsóbbrangú vallásosságba s ezzel kapcsolatban 
a fejlődés alacsonyabb fokán álló emberré lesznek. Hogy a család 
nívójának ez a süllyedése be ne következzék s ne folytatódjék, ezért 
a református szülő maga legyen bibliaolvasóvá, ismerje jól vallása 
minden tanítását, példázó mintája legyen gyermekei szemében 
mindannak, amit ők a vallástani órán az igaz reformátusról hallanak 
és tanulnak. Ne vonakodjék gyermekeivel együtt bibliát olvasni, 
énekelni, imádkozni, a vallástani órákon történteket megbeszélni, 
diáklapot együtt olvasni, a vallástani tankönyvbe belenézni, diák
istentiszteletre elmenni, a vallástanárt felkeresni. (Ma, ha a gyer
meket bukás fenyegeti, a szülő elmegy az iskolába a reális tárgy 
szigorú tanárához, de a vallástanárnak feléje sem néz, hisz annak 
nem szabad és nem illik intenie, buktatnia.) Igaz ugyan, hogy sok 
olyan szülővel is találkoztam, aki boldogan látja s mondja, hogy 
gyermekei vallásoktatása különb, mint az övé volt.

Arról van tehát szó, hogy a vallásoktatásnak a szülő, a család 
is elsőrangú tényezője s ha ezt a szerepét felismeri és vállalja, a maga 
élete naggyá és boldoggá tételének ú tjá t járja.

4. A református tanulók általában igen szeretetreméltó fiatal 
keresztyének, iskolájuknak szinte mindig első tanulói, nem refor
mátus iskolákban tiszteletreméltó bizonyságtevők, akik nagyon 
komolyan veszik a bibliát és református keresztyén voltukat. Nem 
egyszer egész családjukat ők teszik újból öntudatos reformátussá.

A református tanulóval és ifjúval hazánkban — hol a róm. kato
licizmus számbeli többségénél fogva hovatovább aggresszívebb és- 
provokatívebb magatartású lesz — komolyan és teketóriázás nélkül 
bánik az élet. Ezért a református tanuló gondviselésszerü meg
érzése azt mondja, hogy neki lelkileg és lényegbelileg kell különbbé 
lennie, mint a körülötte élő többi tanulóknak, akik a klikkhez- 
tartozásuktól bizton várják boldogulásukat.

Ha tehát minden tanulás a tanár és diák együttes munkája, 
százszor inkább így van ez a vallásoktatásban. Az evangéliom, 
református felfogás szerint, természetesen a tanteremben is nem 
„tantárgy“ , hanem evangéliom marad, a vallástanár pedig evangéliom- 
hirdető, azaz ismeretközlő iskolái tényező. A református tanuló ezért 
az evangéliom boldog befogadója, aki az újjászületésen á t az Egyház 
önálló és aktív tagjává növekedik s az Istenországának polgárává és 
munkásává, Isten munkatársává. Ennélfogva a vallástanár mindig a 
fiatalabb testvért látja benne, a tanuló pedig az idősebb testvért látja
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vallástanárában. így hát a református tanuló már iskolás korában 
is református jellem, amikor pedig iskoláit elvégezi, a legtermésze
tesebb lépéssel lép az Istenországában dolgozó egyháztagok sorába. 
Csak természetes, hogy az ország vezetőféríiai elsősorban közülök 
kerülnek k i ; ez pedig nem érvényesülési ambíciónk, hanem : alkal
matos voltunk, életsorsunk, felelősségünk.

Lám, még a magyar nemzet érdekében is szükség van arra, 
hogy legyen egy olyan munka, amelynek tényezői : a református 
Egyház, a református vallásos nevelők, a református szülők és refor
mátus tanulók.

Budapest. Budai Gergely.

A  Szentháromság.
tHittantanítás a IV. osztályban. A módszer — amennyire csak lehet —- 
induktív, ismertről-ismeretlenre haladó. Az eddig tanultakat felhasználjuk.

Tanalak : erotematikus. A gondolatmenet Lie. Rácz K. tankönyvéhez
igazodik.)

Első óra.
1. Ugyebár gyermekek, mikor eddig Istenről beszéltünk, mindig 

magától értetődőnek gondoltuk azt, hogy Isten egy. Hogy is mondtuk 
csak hármas meghatározásunkat a pogányságról ? Ki emlékszik ? 
{Növendék : Természetimádók, sokisten-imádók és bálványimádók.) 
Ebből is láthatjuk, hogy Istenre vonatkozólag tudatlanság jele az, 
ha az emberek több istent gondolnak és imádnak. A bibliában kinek 
a küldöttei szólallak hozzánk ? (N. : Isten küldöttei.) Vájjon kinek 
a nevében beszélnek ők mindig ? (N. : Isten nevében.) Mégpedig 
mindig ugyanazon egy Isten nevében. Ugyanaz az Isten küldötte el 
Mózest, Aki már Ábrahámhoz is beszélt ; ugyanő küldötte el Ámóst 
és Dánielt ; ugyanő öltött testet Jézusban és hirdettette igéjét az 
apostolok által. A hamis próféták mindig más és más isten nevében 
beszéltek ; láttuk pl. annak idején Illyés történetében, hogy Samáriá- 
ban Jézabel királyné milyen prófétákat is telepített le ? (N. : Baál 
150 és Aséra 400 prófétáját.) (I. Kir. 18, 19.) H át Efézusban — tavaly 
olvastuk —- Demeter pogány ötvös és társai melyik isten nevében 
támadták meg Pált és társait (Ap. Csel. 19 : 28. 34.)? (N. : Az efézusi 
Diána nevében.) Ezzel szemben tehát az igaz próféták és az egész 
biblia mindig ugyanazon Istenről tesznek bizonyságot.

Mit tanultunk N., hogy a biblia mellett még mi is hirdeti Isten 
létezését ? (N. : A világ előállása és berendezése.) Mikor a világ bölcs 
berendezéséről beszéltünk, mi tűnt fel nekünk a világban ? (N. : rend, 
törvény, összhangzat, célok felé való törekvés, tervszerűség.1) Kitől

1 Természetesen X. alatt mindig más és más növendék beleszólása van 
értve.
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származik ez ? (N. : Egy legfőbb Rendezőtől, Tervezőtől, Törvény
adótól.) Lehetne a világban ilyen egységes rend, ha nem egy, hanem 
több isten parancsolna a világban ? Beszéltünk a zenekari össz
hangról, amelyet csak szellem hozhat létre. (N. : A zeneszerző, a 
hangszerfeltaláló és -készítő, az előadó művészek és a karmester 
szelleme.) Ha egy zenekarban több karmester vezényelne egyszerre, 
mi lenne ? (N. : Zűrzavar.) Ilyen zűrzavar lenne a világban is, ha 
több isten parancsolna. Majd ha nagyobb lányok lesznek, meg fogják 
tanulni, hogy az ú. n. vegyesházasságok kérdésében miért van 
Magyarországon annyi baj ? Azért, mert e tekintetben két törvény
hozó hozza a törvényt Magyarországon, az egyik a magyar állam, 
a másik a római pápa. Sok isten egymásnak ellenmondó és egymást 
keresztező működéséből csak baj származhatik. (Példák a görög 
mithologiából. Trójai háború.) Annyira fontos ez, hogy egy érdekes 
tény következik belőle : amíg az emberek sok istenben hittek, addig 
még a gondolatára sem jöttek rá annak, hogy a világban egységes 
összefüggés, rend és törvény uralkodhatnék ! És igy addig a tudomány 
sem fejlődhetett. A tudomány akkor kezd fejlődni, mikor az emberek 
lelkét már a pogányságban is megragadja legalább a sejtelme annak, 
hogy egy Isten van.

De nézzük magát az Isten Igéjét, amelyben Isten határozottan 
és minduntalan kijelenti, hogy Ő egy. (Olvassuk el V. Móz. 6, 4- 9. 
A zsidóság legszentebb hitvallása !) Továbbá Ésaiás 15, 5—7. A fogság 
nagy prófétája által szól itt az Isten. A babiloni fogságban a zsidók 
a persákkal is érintkeztek, akik két istenben hittek. Az egyik, a jó 
isten, adja a napfényt, a meleget, az áldást, a kenyeret és a jó embere
ket szereti. De ott áll vele szemben a rossz isten, aki a vihart és a 
kártékony fenevadakat teremti, a sötétséget, hideget, szárazságot, 
csapásokat osztogatja és a rossz embereket szereti. Ezzel a pogány 
tévhittel szemben jelenti ki itten Isten a persák királyának Cirusnak, 
hogy nincs több Isten : az egy Isten alkotja a világosságot és a sötétséget, 
békességet szerez és gonoszt teremt; mindent Ö cselekszik. Olvassuk el 
még az újszövetségből is : I. Kor. 8, 4—6.2 Róm. 11, 36.

2. Mi volt Jézus utolsó parancsa tanítványaihoz, mielőtt mennybe 
ment volna ? Ki emlékszik ? (N. idézi Máté 28 : 19-et.) Vájjon 
másutt az evangéliumban nem fordul elő így együtt ez a három : 
Atya, Fiú, Szentlélek ? így felsorolva nem, de olvassuk el csak 
Máté 3 : 16—17. Itt a Szentlélek leszáll Jézusra s ezzel kapcsolatban 
Isten, az Atya a mennyből Fiának nyilvánítja Jézust. János ev, 
14, 16 és 26. I tt ugyebár arról van szó, hogy Jézus, a Fiú kéri az 
Atyát, hogy Őhelyette egy más vigasztalót, a Szentlelket küldje le az 
ő tanítványaira. Együtt szerepel ez a három még Luk. 4, 18. v. ö. 
És. 61, 1. Pál apostol is együtt említi a hármat 2. Kor. 13, 13-ban.

2 A monotheizmus és monolatria közötti különbséget sem itt, sem a 
tízparancsolattal kapcsolatban ezen a fokon még nem tartom helyesnek 
fejtegetni.
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(ülv. !) És még egy helyen felsorolva így : Alija, Ige, Szentlélek. 
(1. Ján. 5, 7. olv.3 4) Ezt nevezzük Szentháromságnak.

Nos, vájjon a Szentháromság nem azt jeleníi-é, hogy az újszö
vetség három Istent tanít ? Nem. Mert sem az újszövetség, sem a mi 
hitvallásaink nem mondják azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
istenek, hanem azt mondják : ,,Isten Atya, Fiú, Szentlélek“, vagy 
(olvassuk a 1 leid. Káté 25. kérd.) az Atya, Fiú, Szentlélek együtt 
„amaz egy igaz örökkévaló Isten“ . Ez pedig azt jelenti, hogy Isten 
egy, de három módon4 nyilatkozik meg a mi számunkra, mint Atya, 
mint Ige vagy Fiú, és mint Szentlélek ; másképpen ezt így is mond
hatjuk : mint teremtő, mint megváltó és mint megszentelő Isten. Majd 
jobban is megértjük ezt.

3. A kijelentésről beszélve, mit mondottunk, a pogányoknak is 
kijelentette Isten magát ? (N. : Igen.) Hányféleképpen ? (N. : Kétféle
képpen, a természetben és a lelkiismeretben. Hol olvastunk erről a 
bibliában ? Hóm. 1. és Hóm. 2. Másik növendék idézi Kant-tói a 
„csillagos eget“ és az „erkölcsi törvényt“ .) De ez a kijelentés elég
séges volt-e ? (N. : Nem, mert a természet, az anyag sok ember elől 
elrejti az Istent, ahelyett, hogy kijelentené. Az isten tagadók egy 
része az anyag miatt tagadja meg Istent, a természetet teszi Isten 
helyébe.) Jól van, és most ehhez még tanuljunk meg valamit. Hal
lottak-e már nagy szerencsétlenségekről, katasztrófákról, melyek 
egyszerre sok embert pusztítottak el ? (Említenek vasúti katasztrófá
kat, köztük leginkább a biatorbágyit, bányabeomlásokat, a R. 101 
léghajó pusztulását, épülő emeletes házak összeomlását, árvizet, 
cyklont.) Most különböztessünk ezek között. Ezek igen nagy részét

3 Ennek a helynek az authentiáját sem szoktam gyermekek előtt szóvá 
tenni.

4 Szándékosan nem használom a „személy“ szót, mert komoly tanul
mányozáson alapuló meggyőződésem az, hogy a „személy“ szó a mai nyelv- 
használatban mást jelent, mint akkor jelentett, amikor a „hypostasis“ és 
„persona“ szókat fordították vele. Általában a Szentháromságtan kifejezései
nél szigorúan az azt megalkotó nicea— konstantinápolyi orthodoxia fogalmai
hoz és kifejezéseihez tartom magamat, melynek lényege az, bogy p.ú zózi/..
TfőTi  ór.zzrázz'.; = egy lényeg, három létmód. A „három személy“ használata 
esetén lehetetlen a tritheizmust teljesen kiküszöbölni és lehetetlen a 14 éves 
gyermeket meggyőzni arról, hogy nem három Istenről van szó.

Hogy a „személyt“ ma egészen más értelemben vesszük, mint a Szent- 
háromságban szokásos magyar formulájának a keletkezése idejében vették, 
annak sok bizonysága közül hadd idézzem azokat a szavakat, amelyeket 
János király mondott a segesvári hitvita (1538) után a püspököknek : „a görö
gök mindnyájan communicálnak két szóméig alatt.. . Ha a görögök ezért bűnt 
nem vallanak, miért nem communicálhatnánk mü is két szóméig alatt ?“ 
(Heltai Gáspártól idézi Pokoly József,,Az erdélyi református egyház története". 
Budapest, 1904. I. 39—40. lapjain.) Világos, hogy itt a „két szömély alatt“ - 
„két szín alatt“. Tehát a régi magyar nyelvben a „személy“ jelentett „kül
színt, álarcot (=  a latin persona), tünetkezési módot, jelentkezési formát“ 
és semmiesetre sem „személyiséget“ vagy „egyéniséget“ . A Szentháromság
formula a „személy“ szóval, ennek mai értelmét véve (1), éppúgy értelmetlen, 
mint János fentidézett szavai.
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emberek mulasztása, könnyelműsége, kapzsisága, vagy egyenesen 
ördögi bűne idézte fel. Ezeket tehát nem lehet Isten számlájára írni. 
De mit mondjunk az olyan elemi csapásokról, amelyeket emberek 
bűne vagy mulasztása nélkül egyenesen maga a természet okozott ? 
(Messinai földrengés, Titanic katasztrófája, floridai szökőár.) Az én 
fiatalkoromban történt, hogy egy szelídlelkű hittanhallgatót, mikor 
pünköst ünnepén legátus volt egy faluban, éppen akkor sújtotta 
agyon a villám, mikor a szószéken az istentiszteletet bezáró imád
ságba fogott. Egy jó barátomat épp akkor ragadta el fiatalon, hir
telen egy alattomos betegség, mikor küzdelmes tanulói pályája 
befejeztével szép állásba ju to tt és öreg szüleinek gyámola, dicse- 
kedése lehetett volna. Nagyértékű emberek akkor halnak meg, 
mikor — mi szerintünk — legnagyobb szükség volna rájuk. (Me- 
gyercsy Béla, Fiers Elek, Töltéssy Zoltán.) Ha Istennek nem volna 
más kijelentése számunkra, csupán a természet, az érzékelhető világ, 
ilyen dolgok tapasztalásakor mit kellene mondanunk ? Azt, hogy a 
természet tudtul adja ugyan nekünk Isten ellenállhatatlan hatalmát, 
de a jóságát és igazságosságát már nem. Igazságosságát sem, mert az 
említett természetes katasztrófáknál jó emberek épp oly tömegesen 
szoktak elpusztulni, mint rosszak. Ezeket az isteni tulajdonságokat 
a természet, a külső világ inkább elrejti mielőlünk, mintsem kijelenti 
(noha ki is jelenti, 1. természeti áldások.) (N. : Egy bácsi egyszer azt 
mondta, hogy ,,a jó Isten nem jó.“ Tanár : No lássa, az illetőnek 
bizonyára sejtelme sem volt az Isten Igéjéről és csak a külső tapasz
talatok után indult. N. : Görög-keleti vallású volt !)

4. Hát a lelkiismeretből Istennek milyen tulajdonságát ismertük 
meg ? (N. : .Szentségét és igazságosságát.) Miért ? (N. : Mert a lelki
ismeret törvényében Isten szent akarata nyilatkozik meg és mert a 
lelkiismeret jutalmaz és büntet is.) Milyen példákban láttuk ezt ? 
(N. : Luther mondotta : A mennyország a jó lelkiismeret.) (N. : A 
rossz lelkiismeret büntetésére példák IX. Károly francia király, 
III. Richárd, Ágnes asszony, Kund Abigél.) De vájjon minden bűnöst 
megbiintet-é a lelkiismeret ? (Növendékek hallgatnak.) Majd tapasz
talni fogják felnőtt korukban, hogy éppen a legelvetemedettebb gono
szokat nem szokta megbüntetni. Ezeket mondjuk „lelkiismeretlen“ 
embereknek. Nincs már lelkiismeretük. Kiölte a bűn. Mihez hason
lítja Jézus az ilyenek szívét a magvető példázatában ? (N. : Keményre 
taposott útfélhez.) Tehát a lelkiismeret működéséből sem lehetne 
kétségtelenül megismerni Isten igazságosságát, ha Isten nem szólana 
hozzánk másképpen, csupán az emberi lelkiismeret által.

5. A természeten és a lelkiismereten kívül még miről is mon
dottuk azt, hogy Isten működése látszik benne ? (N. : A történe
lemről.) Isten mily tulajdonságait láttuk megnyilatkozni a törté
nelemben ? (N. : Isten igazságosságát, mely a nemzeteket ju tal
mazza és bünteti érdemük szerint.) (N. : Isten jóságát is, mellyel 
mindig helyrehozza azt, amit az emberek bűne ront.) De mintha éppen 
ma a történelem sűrű fellegként takarná el előlünk Istent. Ma egy nagy
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állam megszervezkedett nem a vallás, nem a keresztyénség, de 
egyenesen az Isten szent neve ellen. (N. : Oroszország.) És Isten 
engedi. A nemzetek bűne, önzése, a vezetők belátástalansága, a pénz 
lelketlensége egyre szörnyűbb helyzetet teremt. És Isten nem 
hozza ezt helyre. Isten hallgat. Bizonyára böles célja van vele. 
Ilyenkor nagyon igaz a biblia igéje (És. 45, 15.) : bizony, Te elrejtöz- 
ködö Isten vagy ! Vagyis tehát, Isten a történelemben el is rejtőzhetik 
azok elől, akik csak a történelemből akarják őt megismerni, (.ló példa 
erre egy híres angol regényíró, Wells. Ö hisz Istenben a maga módján, 
de Isten Igéjére, a bibliára nem sokat ad. Ezért egyik regényében 
megállapítja, hogy Isten jó ugyan, de nem mindenható, szeretne 
segíteni az emberiségen, de még a jó emberekkel összefogva sincs 
ehhez elég ereje ; az emberek ostobasága erősebb, mint ő !)

6. Nos, gyermekek, miért mondtuk el ezeket ? Azért, hogy 
m egértsük: Isten mindaddig tulajdonképpen elrejtett Isten marad 
előttünk, míg az ő igazi kijelentésében, az Úr Jézus Krisztusban nem 
kezd hozzánk beszélni.5 Mikor Ő, az elrejtett felséges Isten hozzánk 
fordul, nyomorult bűnös emberekhez, mert megszán minket és meg 
akar váltani, hozzánk fordul és kijelenti magát nekünk, akkor 0 
Igévé lesz. Ez az ő második létmódja. Az Ige, mint láttuk, o tt van 
rész szerint a prófétákban, apostolokban és szentírókban is, de Jézus 
Krisztusban testet öltött, testté lett, s ez azt jelenti, hogy Jézus Kr. 
egész lénye Istennek leghűbb, legigazabb kijelentése. Mikor a názá- 
rethi Jézus itt élt az embervilágban, a történelemben, itt tanított, 
csodákat cselekedett, szenvedett, meghalt és feltámadott : akkor 
tulajdonképpen az történt, hogy Isten, mint Ige a testi embervilágba 
leszállott és ott megjelent s ezáltal az ő kijelentését számunkra teljessé 
tette. Ezért nevezi tehát a biblia Jézus Krisztust a testié lett Igének. 
Olvassuk el János ev. 1, 14! Olvassuk el még a következő helyeket: 
Máté 11, 27. Ján. 1, 18. Ján. 5, 20 a. .Ián. 14, 6. 14, 9. Koh l, 15. 
Kol. 2, 9. I. Tim. 3, 16. („Isten megjelent testben“), Zsid. 1, 3 a. 
Mindenütt azt látjuk kimondva, hogy Jézus Istennek egyetlen igaz 
és megbízható kijelentése. Istent az ő való lénye szerint, mint szerető 
Atyát, egyedül Jézusban ismerhetjük meg. És Jézus, mint a testté 
]ett Ige, természetesen egy az Atyával (olv. még Ján. 10, 30).

Most tehát jól figyelmezzünk és foglaljuk össze az eddig tanulta
kat így : Isten, mint teremtő, még elrejtett Isten. De, mint megváltó, 
Igévé lesz, testet ölt Jézusban, az ő egyszülött Fiában, megmutatja magát 
nekünk és szól hozzánk félreérthetetlenül. Az elrejtett Isten hozzánk 
szóló Istenné lesz. (A gyermekek összefoglalják.)

5 A teológia naturalis-t a középiskolai hittanban is, eddigi túltengése 
után, illő határok közé kell szorítani s Barth és Girgensohn szempontjait itt 
is érvényesíteni kell •— éppen az Ige érdekében ! Erre példa a jelen kísérlet. 
Lie. Ráez K. tankönyvében is tétetik célzás erre (2. § 3. bek.)
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Második óra.

(Az előző óra eredményeit röviden rekapituláljuk.)
Isten kijelentésének célja az, az Ige megtestesülésének célja az, 

hogy minket megváltson. De a megtestesült Ige, Jézus csak azokat 
tudja megváltani, akik hisznek Benne, valamint a bibliában levő 
írott Ige is csak azoknak válik üdvösségére, akik hittel fogadják azt. 
Űgyde a hívők száma aránylag nagyon kevés. Már azok is, akik a 
testté lett Igét színről-színre látták, Vele itt a földön érintkeztek, 
mindnyájan hittek-é Őbenne ? (N. : Nem hittek.) Pl. kik nem hittek? 
(N. : A farizeusok.) (N. : Júdás.) (N. : A galileai, kenyeret követelő 
tömeg.) (N. : Az egyik gonosztevő a kereszten.) (N. : Még Keresztelő 
János is ingadozott.) És kik hittek Benne ? (N. : Pl. Péter.) Nézzük 
csak, hogy született meg Péter lelkében ez a hit ? Olvassuk el Máté 
ev. 16, 13—17. Jézus itt azt mondja Péternek, hogy azt a hitet, 
melyszerint Jézus az Istennek fia, nem a „test és vér“ , nem a Jézussal 
test szerint való érintkezés, beszélgetés, csodáinak látása stb. ébresz
tette Péterben, hanem a mennyei Atya titokzatos módon jelentette ki 
Péter lelkében ezt a hitet. Ugyanilyen megmagyarázhatatlan módon 
tette Pált is hitetlen farizeusból, keresztyénüldözőből egyszerre 
csak hívővé a damaskusi úton a megdicsőült Jézus (mint tavaly 
tanultuk.) Ilyen csodálatos módon lettek hívőkké, hősökké, vér
tanukká az első keresztyének is, — míg ugyanakkor egész nagy 
tömegek maradtak meg hitetleneknek. Mi történhetett ezeknek a 
hívőknek a lelkében ? Mi történt Péter és János lelkében, ami viszont 
a Júdás lelkében nem történt meg ? Megmondom. Az történt, hogy 
ezeknek az embereknek a lelkében Istennek Lelke, a Szentlélek 
bizonyságot lett az Isten Fia mellett. Arra indította a lelkűket, hogy 
higyjenek Jézusban. Ugyanez a Szentlélek tesz bizonyságot ma is és 
minden időben Jézus mellett és az Ige mellett az olyanok lelkében, 
akik a bibliát olvassák vagy hallgatják az Ige hirdetését és hisznek 
annak. Olvassuk el még egyszer János ev. 14, 26. és újonnan 15, 26. 
6, 44 a. ! A hitetlenek lelkében a Szentiéleknek ez a belső bizonyság- 
tétele nem történik meg.

Istennek Lelke, éppen mint Igéje, azonos magával Istennek 
Amint, ugye, énvelem is azonos az én gondolatom és az én lelkem. 
A Szentlélek eszerint Istennek a harmadik létmódja. Maga Isten tesz 
bizonyságot bent a mi szívünkben arról, hogy az ő kívülről felénk 
hangzó beszéde igaz. Mintegy hitelesíti azt előttünk. Összehangolja 
szívünket az Igével ; csakis így tudunk mi az Igében hinni. Az Ige, 
amit eddig nem értettünk, ami hidegen hagyott bennünket, egyszerre 
értelmet nyer, megfényesedik előttünk, fölizzik a lelkűnkben, á t
hevíti egész valónkat, s amit addig legfeljebb megtanultunk, kezd 
bennünk életté változni.

Ma is csodákat tesz a bizonyságtevő Szentlélek. Hitre indítja a 
mai embert az iránt a Jézus iránt, akit őtőle majdnem 2000 év távola 
választ el a történelemben. Pillanat alatt hívővé varázsolja azt, aki
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addig egész életén át hitetlen volt. A nagy magyar festőművész, 
('.sók István beszélte el most a napokban, hogy egy fejérmegyei falu
ban véletlenül elment a templomba, s az öreg pap igehirdetése olyan 
csodálatosan megragadta őt, hogy attól a pillanattól fogva hívővé 
lett, úrvacsorához járult s egy remek képen meg is festette a falusi 
„Úrvacsorát“ s e kép olyan mély hitet lehel, hogy egy külföldi luthe
ránus vezetőember lemásoltatta azt a maga számára.

Majd később meg fogjuk tanulni, hogy a Szentlélek nemcsak 
bizonyságot tesz az Ige mellett, nemcsak hitet ébreszt, hanem vele 
marad a hívővel (.Ián. 14, 16.), tovább vezeti a hitben, megtéríti a 
bűnből, újjáteremti a szívét, megszenteli az életét és így részelteti 
őt abban a váltságban, melyet a „testté lett Ige“ ezelőtt 1900 évvel 
végzett el a földön. A történelmi távolság bizonytalan ködében lebegő 
Jézust összekapcsolja a hívővel, mert a Szentlélek nem más, mint 
Jézusnak a hívőre kiáradó Ibriké. Neki köszönheti a hívő, hogy el
mondhatja Pál apostollal (Gál. 2, 20) : élek többé nem én, hanem él 
énbennem a Krisztus. A Szentlélek által tehát a hozzánk szóló Isten 
bennünk lakozó Istenné lesz.

Itt áll tehát most már előttünk a Szentháromság : Isten, mint 
Atya, Ige és Szentlélek; vagy : Isten, mint teremtő Isten, mint meg- 
vfiltó Isten és mint megszentelő Isten; vagy így is mondhatjuk: az 
elrejtett, a hozzánk szóló, a hennünk lakozó Isten. A Szentháromság 
tehát azt jelenti, hogy Isién egyre közelebb jön a mi szivünkhöz ! 
A Szentháromság tana tehát a mi üdvözülésünk módját s egyszersmind 
bizonyosságát fejezi ki. Ezért alaptana a keresztyén vallásnak.

Ezt a form ulát: „az elrejtett, a hozzánk szóló, a bennünk lakozó 
Isten“, rögzítsük meg most a következő három idézettel (kikeressük) :

Ján. ev. 1, 18 a. Az Istent soha senki nem látta.
János ev. 1, 18 b. Az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, 

az jelentette ki öt.
János ev. 14, 17. Az igazságnak Lelke... nálatok lakik és ben

netek marad. (Begyakoroljuk.)
2. Most már ügye senki sincs, aki ne értené, hogy a Szenthárom

ság nem három Istent jelent, hanem az egy Isten létezésének és meg
nyilatkozásának 3 módját jelenti. A hármas módon jelentkező Isten 
ugyanazon egy Isten. Ahogy Ágoston mondta a Szentháromságról: 
tér dixi Deum, non trés Deos. (Mit jelent ez ?) Istennek az ő kikutat- 
hatatlan bölcseségében tetszett az, hogy ebben a hármas létmódban 
jelentse ki magát, mutassa meg magát nekünk. Ezért nekünk ezt 
igy kell elfogadnunk. így fejezzük ki és tanuljuk meg egész röviden : 
Isten lényegében egy, de létmódjában három. Tanuljuk meg a 113. Dics. 
4-ik versét.

Majd meg fogjuk tanulni annak idején, hogy az összes kér. fele
kezetek közül csak az unitáriusok nem fogadják el a Szentháromság 
tanát. Ők t. i. nem értik ezt a tan t, félreértik és azt hiszik, hogy az 
nem egyeztethető össze az egyistenhittel. A kolozsvári unitárius 
templom ajtaja fölé ez van írva : In honorem solius Dei. Az egyedüli
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Isten tiszteletére. Ennek hangoztatására nincs szükség, mert az 
összes keresztyének ezt az egyetlen Istent tisztelik. A Szentháromság 
latin neve trinitas és nem trias.6 7 Istentriászok (háromságok) vannak 
a pogány vallásokban, jövőre meg fogják tanulni. Ezekben 3—3 
különböző istenalak külsőleg össze van kapcsolva. De a „trinitas“ 
nem a „trés“ szótól jön, mint a „ trias“ , hanem a „trinus“ szótól, ami 
nem azt jelenti, hogy három, hanem azt, hogy hármas. Olyanformát 
jelent, mint a „triplex“ szó. Egy egység, aminek hármas rétegeződése, 
kibontakozása van. (A „trin itas“ azt jelenti, hogy Isten lénye 
nem színtelen egység, hanem változatos életgazdagság, éppen mert 
Isten nem színtelen emberi fogalom, nem eszme, hanem titokzatos 
élő Valóság, akinek a belső életmozgása fejeződik ki a trinitas-ban. 
„Simplex“, „együgyű“ embernek úgy-e az olyan embert nevezzük, 
akinek nem gazdag és nem változatos a lelki élete, szemben a kiváló 
szellemekkel, akiknél a lélek ragyogó változatosságát, csodálatos 
gazdagságát és sokszor a legellentétesebb sajátságok kibontakozását 
figyelhetjük meg. Ezeket nevezhetnénk „complex“ egyéniségeknek. 
Ki tudja, hogy Isten végtelen és megfoghatatlan Szellemében hány 
létmód van ? de nekünk embereknek ezt a hármat jelentette k i.p

3. A hármas létmód titká t talán meg fogjuk érteni a következő 
példából. A nap is „hármas létmódban“ jelentkezik előttünk : 1. mint 
kereknek látszó égitest, melybe ugyan szabad szemmel bele nem 
nézhetünk, de kormos üvegen vagy fellegen át jól lá th a tju k ; 2. mint 
világosság, mely úgy érvényesül, abban nyilatkozik meg, hogy itt a 
földön tárgyakat, alakokat, színeket látunk ; 3. mint melegség. Első 
létmódjában magát a napot látjuk ; második létmódjában magát a 
napot nem látjuk (pl. ha északi szobában lakunk), de tudjuk, hogy 
az égen van, mert nappali világításban látjuk a tárgyakat ; harmadik 
létmódjában nem látunk semmit (pl. naplemente után sötétben vagy 
ha vakok vagyunk), de érezzük a jótékony meleget s tudjuk, hogy 
ez a naptól van. Első esetben ezt mondjuk : ni ott a nap ; második 
esetben ezt : feljött a nap ; harmadik esetben ezt : ma sütött a nap. 
M  indahárom esetben a napról veszünk tudomást, noha egészen különböző 
módokon.

Isten ott van az égben, a mindenségben és az örökkévalóságban, 
akár tudunk róla mi emberek, akár nem. Az ő önmagában való

6 Természetesen így magyarázni csak addig volt módomban, míg az 
antihumanisztikus irányzat, mely a középiskolában nem organikus lelki kul
túrát akar adni, hanem aprópénzre váltható ismereteket, ki nem szorította a 
latint a leánygimnázium alsóbb osztályaiból. Fiúiskolákban ajánlom ezt a 
módot, mert a gyermekeket érdekli és rájuk meggyőzően hat.

7 A zárójelbe tett rész csak a VIII. osztály számára való. Ide pusztán 
a teljesség kedvéért vettem fel. A VIII. o.-ban hatásos apologétikai anyagnak 
tapasztaltain ezt. Rá lehet mutatni itten pl. Makkai könyve alapján Ady 
Hűdre lelkének ellentmondó megnyilatkozásaira, egyes nagy skolasztikusoknál 
látható misztikus elemekre, Lutherre, aki hatalmas esze mellett az észt bestiá
nak, Frau Vernunft-nak nevezte stb. —• és arra, hogy ez elütő lelki rétegeződés 
dacára ők mégis csak egy ember voltak.
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Lényét nem is láthatjuk, mint a napot sem szabad szemmel. (N. : Ta
nultuk is már : „Léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem 
tekinthet.“) De Isten azt akarta, hogy tudjunk Róla, ezért elküldte 
Fiát ide a földre, hogy „a világ világossága“ legyen s hogy „aki őt 
látja, lássa az A tyát“ . Olvassuk el Ján. 8, 12. Jézus fényében nem
csak Istent ismerjük meg, hanem másnak látjuk a földi dolgokat, a 
világot és az embert is. Mint ahogy úgyebár a nap lesugárzó fényében 
egészen másnak látunk egy tájat, mint az éjtszaka sötétjében vagy 
a hold sápadt világításában, vagy akár ezer villanylámpa fényében. 
Hálásak vagyunk Istennek a nagy és jó emberekért is, mert az ö 
lelkűk is egy-egy sugár Isten fényéből, ide csak halovány és megtört 
sugár. Jézus Krisztus ellenben az Atya örök fényének tiszta és töretlen 
leözönlése a mi embervilágunkba. Ezért Ö a „testté lett Ige“ s ezért 
tud „megvilágosítani minden embert“ (Ján. 1, 9.). Most olvassuk el 
Ján. 1, 1—12 ! Végül Isten, az Atya elküldötte nekünk a Szentleiket 
is, mint láthatatlan hőhullámot a mennyei magasságokból, hogy a 
Jézus által megvilágosított emberi szíveket eltöltse az isteni élet, az 
üdvösség boldogító melegével és erejével is. A Szentlelket nem látjuk, 
de hatását érezzük.

Figyeljük jól meg : A nap fénnyé és meleggé tud lenni, anélkül, 
hogy megszűnne nap lenni, s éppen ez az ő életének titka.

Isten is Igévé és Szentlélekké tud lenni, anélkül, hogy megszűnne 
Isten lenni. Az embervilágba le tud bocsátkozni, anélkül, hogy feladná 
világfölötti létezését. Ez az Ő életének a titka. Ez a Szentháromság titka.

4. Most már én elmondtam mindent a Szentháromságról, amit 
akartam. Akinek kérdeznivalója van, kérdezzen !

Egy növendék : Hogy kell érteni az Ige „megtestesülését“ ? H át 
lehet az Isten — emberré ?

Másik : Ha Jézus ember volt, hogy mondhatta, hogy ő az 
Atyával egy ?

Harmadik : Én úgy gondolom, hogy Jézus emberalakban földre 
szállott Isten volt.

Tanár : Mint a görög hitrege istenei, úgy-e ? Erre felelek először. 
Jézus nem volt emberalakú Isten. Jézus valóságos ember volt. De 
egyszersmind Isten is volt. Mert hiszen láttuk, hogy Ő volt a testté 
lett. Ige. Az Ige pedig Isten, mint láttuk Ján. 1, 1-ben.

Ember és Isten volt egy személyben — ez éppen a megfejthetetlen 
titok. Nem is próbálom megfejteni. Csupán egy gyarló hasonlattal 
próbálok rávilágítani. De előbb olvassuk el Filippi 2, 6—8 !

Mindenki hallgatott már rádiót. Operaelőadást hallgattak-e már ? 
(Többen jelentkeznek. Egy kis leány : Én már kétszer is hallgattam 
a „Faust“-ot, de egyszer sem tudtam  végighallgatni, mindig elálmo- 
sodtam rajta. Pedig szép zenéje van.) No lássa csak, ha o tt az Operaház 
nézőterén hallgatta volna, aligha álmosodott volna el rajta, mert ott 
nemcsak a füle, hanem a szeme is és az egész valója foglalkoztatva 
lett volna.

Gyermekek ! a hang, amely a „Faust“ előadása közben a rádió-
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ban hallatszik, ugyanaz a hang, mely a budapesti Opera színpadán 
és zenekarában keletkezik. Pedig más hang, itt jő létre a mi szobánk
ban (közben a levegőben, Budapest és Debrecen között nem volt 
hang, csak elektromos hullámok), a hang itt keletkezik a mi szobánk
ban és — csodálatosan — mégis teljesen azonos az operabeli eredeti 
hanggal. De valami nincs itt a mi kis szobánkban, ami megvan az 
Operában. Mi az ? (N. : A látványosság.) Igen, a színészek, a játék, 
az arckifejezés, a színpad, a közönség, szóval a látható és eleven 
élet ! Ezért álmosodik el aztán némely kisleány. De a felnőtt és 
zeneértő ember nem álmosodik el !

Azt mondhatnám tehát gyermekek, hogy a zenei előadás a rádió
ban megüresedik, meg van fosztva eredeti formájától,^külsőségeitől, 
csillogó pompájától, sok érdekességétől. De a hang — ami mégis csak 
lényege az operaelőadásnak — eljön ide hozzám, az én kis szobámba, 
leereszkedik hozzám, egyszerűen mint hang, lemondva hatásos kellé
keiről, mintegy megalázva magát, szolgai formát véve föl, hogy szol
gáljon nekem zenei épüléssel, akinek nincs pénzem arra, hogy Buda
pestre menjek és az Operába jegyet váltsak.

Már látom, hogy némelyek kezdik sejteni, hogyan kell felfogni 
a megtestesülést, Jézus személyének titkát.J így írja le Pál apostol is 
a felolvasott szakaszban. Jézus, Aki eredetileg Istennek formájában 
vala, önmagát megüresíté, szolgai formát vett föl, emberekhez lett ha
sonlóvá, megalázta magát, ember lett, szenvedett és meghalt — én érettem, 
mi érettünk ! Ezt nevezzük a hittanban meg üresedésnek (inanitio, 
kenózis). De ezen megüresedett, szolgai állapotában is azonos Ő 
Istennel, egy az Atyával, mint a rádióban levő hang az eredeti hanggal. 
Isten hangja Ö, mellyel Isten egyedül beszél hozzánk, hiánytalan Igéje, 
tisztán hallható, tökéletes kijelentése.

Emlékezzünk vissza az okos és bolond szüzek példázatára ! 
(Egy növendék elmondja.) A bolond keresztyének ma is elalusznak 
a szolgai formájú Jézus mellett, nem tudja őket lekötni, nem tudnak 
Benne hinni, mivel késik az ő isteni dicsőségének megjelenése. Ezek 
el is veszítik az üdvösséget. De az okos keresztyének kitartanak 
éberen Jézus mellett, dacára szolgai formájának, s ezek üdvözülnek 
is Általa s meg fogják Őt látni isteni formájában is.

Imádkozzunk : Szentháromság egy örök Istenünk, erősítsd mos
tani tanulásunk által is Benned vetett hitünket, hogy azt e világ 
kísértései között soha el ne veszítsük, Jézust követhessük, a Szent- 
léleknek engedelmeskedhessünk s ezáltal üdvözülhessünk. Ámen.

Énekeljük el a 91-ik dicséretet !

(Helykímélés céljából nem dolgozom ki, de a teljesség kedvéért vázolom, 
hogyan gondolom a Szenti éleknek az Atyával és Fiúval való egységét is meg
világíthatni. Mivel a Szentlélek láthatatlan Isten és nem látható ember, ezért 
az Atyával való egységét -— vagyis létmód-voltát — könnyebben felfogják 
a gyermekek. De a Jézussal való egységét ? Ide tartozó helyek Máté 18, 20. 
Máté 28, 20b. Ján. 14, 18— 19. Rámutatok arra, hogy egy Arany János vagy 
Beethoven-emlékünnepen Arany és Beethoven műveinek előadása közben
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az áhítatosan figyelő közönség Arany és Beethoven leikével társalkodik. 
Idézzük Aranyt, aki azt írja, hogy a debreceni kollégiumban az „Erős várunk" 
éneklése közben „minthogyha Luther lelke szólna". így megértik, hogy mikor 
a hívő gyülekezet lelkét Jézus igéjének hirdetése közben eltölti a Szentlélek, 
akkor ebben a Szentlélekben .Jézus lelke van ott.

Az itt nyújtott anyag a maximuma annak, amit a Szentháromságról 
IV. osztályban fel lehet dolgozni. Lehet felvenni sokkal kevesebb anyagot 
is. De akkor előáll a mechanizmus veszedelme. Ez a gyarló és igénytelen 
kísérlet azt akarja bemutatni, hogyan lehet az egyszer egy vallástanári kon
ferencián valaki által „száraznak és élettelennek“ nevezett hittani anyagba 
/■lelel és lelkel belevinni.)

Debrecen. Szele Miklós.

A  kutató és oktató Goethe.1
Goethe a népek tanítója. így igen közelről érinti a tanuló ifjú

ságot, azért választottam G. halála századik évfordulója alkalmából 
ezt a két szempontot felolvasásom tárgyául. Azért is, mert maguk 
az írók, költők igen szűkszavúan nyilatkoznak művészetük alkotási 
titkairól. Ha teszik is költeményekben, mint pl. : Horatius az ő Ars 
poétikájában, az csak általánosságban mozog. Annál tanulságosabb, 
ha egy-egy költő, mint Goethe bepillantást enged költői műhelyébe. 
De ő is csak szétszórtan teszi és kalászszedés volt, mikor adatokat 
gyűjtöttem  tételemhez műveiből.

a) Kutatás.
Minden ember, legyen bár a legegyszerűbb viszonyok között, 

életbölcseletet, világnézetet alkot magának. Ez az életelv, szövege
zésében sok ismételgetés folytán kicsiszolódik és a hihetetlen bőségű 
közmondáskincsben jut kifejezésre. Mindegyik közmondás hosszú 
tapasztalatok, megfigyelések eredménye, apáról-fiúra száll, ritmikus 
formában kijegecesedik és a népeknek, a nemzeteknek határait 
átlépve, az emberiség közkincsévé vált.

Ezer, meg ezer agy müve egy-egy közmondás. Mennyi tömérdek 
agy kellett a közmondáskincstárhoz, melyet mindnyájan ismerünk 
és használunk. Goethe nagysága válik a legszemléletesebbé, mert ő 
egymaga alkotott annyi életelvet egy emberi élet folyamán, mint 
amennyit az egész emberiség együttvéve ; még hozzá olyan területén 
a szellemnek, ahová a közmondások már nem érnek fel : készítőik 
egyszerű életkörülményei folytán.

Tehát Goethe életelvei, világfelfogási tételei, szentenciái ott kez
dődnek, ahol a közmondások végződnek. Például : „In der Be
schränkung zeigt sich der Meister, vagy : Es irrt der Mensch, solang

1 Cikkíró, mint a budai ev. egyh. tanügyi bizottsági elnöke 1932 okt. 
9-én tartott ily címen előadást. Ebből közöljük e részeket.
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er strebt, vagy : Der gute Mensch in seinem dunklen Drange ist sich 
des rechten Weges wohlbewusst stb. stb.

Azért utalok a közmondásokra, amikor Goethéről kezdek 
szólani, mert Goethe sokoldalúságához csak a közmondások sokol
dalúsága fogható. Éppúgy, mint a közmondások, Goethe is, az élet 
minden viszonylatában szolgáltat tanácsot, útm utatást, még többet, 
mint a közmondásokban, mert hiszen Goethe a nép egyszerű fia 
mellett olimposzi művész, tanár, politikus, technikus, közgazdász, 
vegyész, anatómus volt, így érthető, hogy az ő életelvei a legma
gasabb szférákig terjednek.

Előtte és utána is voltak, tudjuk, szellemóriások, vegyük csak 
a római Horatiusi, az olasz Dantét, az angol Shakespearét, továbbá 
magának Goethének kortársát, Schillert, vagy a mi titánunkat, 
Petőfit, akik tengermélyen pillantottak az életbe és fényesen szöve- 
gezték látomásaikat, szentenciákban. Ám sokoldalúságában Goethe^ 
egyedül áll. Goethe műveiben mindenkihez szól, mindenki talál 
magára vonatkozót, legyen az gyermek, ifjú, férfikorban, vagy agg, 
leány, anya, vagy nagyanyó, legyen iparos, kereskedő, tudós, művész, 
legyen az babonás, vagy buzgó hivő, legyen az nyomorban, vagy 
dúskáljon bőségben, legyen az császár, vagy jobbágy és a többi. . . 
és a többi. . . Ki nem fogynék az idevágó felsorolásban, mert ez 
maga az élet a maga mozgó változataival.

Felvetődik az a kérdés, miképpen volt lehetséges egy embernek 
oly titánit alkotni? Legelőször is magyarázatot szolgáltat hosszú 
élete. Nyolcvanhárom évig élt anyagi gondoktól menten, nagy 
jólétben. Fiatalkorában itt-o tt gyöngélkedett, ezért az átlagnál 
éberebben kellett vigyáznia magára. Megszokta az önfegyelmet, 
önmérséklést, ami az ő vérmérsékleténél sokszor nem volt könnyű, 
de győzött. Éz a viaskodás megerősítette az akaratát, ennek a vias- 
kodásnak volt később jutalma az az egyensúlyozottsága, az az 
állandó nyugodt lelkiállapota, ami neki az olimpuszi díszítő jelzőt 
eredményezte.

Nyugodtan, kiegyensúlyozottan, tárgyilagosan figyelte az élet 
jelenségeit és korán ébredt annak tudatára, hogy neki sok mondani
valója van az emberiség számára. Küldetése : a meglátásait írásba 
foglalnia, megörökítenie. Csakhamar kötelességérzetté fejlődött benne 
ez a küldetés, hogy neki embertársait oktatnia, vezetnie, tanácsokkal 
ellátnia kell és most már mint élettudós figyelt, írt és tanított. Szinte 
a hivatalnok gondosságával ügyelt arra, hogy a napi teendőjét (nála 
gondolatkutatás volt) pontosan, a meghatározott munkaidőben 
elvégezze. Ebből következik, hogy nem volt könnyű dolog eléje 

^kerülni. Nehezen fogadott látogatókat, amit sokan félremagyaráztak 
és gőgösnek mondták, holott éppen nagyon is emberi volt. ő  maga 
így szólt 1823-ban egy alkalommal Éger-i barátjához, Grüner Sebes
tyén Józsefhez, ottani városi tanácsoshoz : „Übrigens muss ich 
Ihnen sagen, dass ich seit dreisig Jahren mit Niemanden auf einen 
so vertraulichen Fusze stehe, wie mit Ihnen. In W eimar bin ich nicht



PROTESTÁNS  T A N Ü G Y I  SZEMLE 57

für jeden zugänglich, ich kann mir die Zeit nicht rauben lassen und 
man mag mich für stolz gehalten haben !“

Mindig figyelő állásban volt, figyelte a testet, a lelket, a társa
dalmat és annak minden megnyilatkozását, figyelte a természetet. 
Dolgozott otthon és dolgozott utazás közben. Mikor az epedve várt 
olasz tájakra érkezett imbolygó postakocsiján, nem merült el merő 
szemléletbe, vele voltak megkezdett kéziratai, előszedte azokat és 
dolgozott rajtuk. Bizonyítja naplója. Innen ered az a felírás a gyö
nyörű Lago di Garda északi partján elterülő Torbole község vendég- 
fogadó ormára elhelyezett márvány táblán ezzel a felírással : „Heute 
habe ich an Iphigenie gearbeitet, die Arbeit ist im Angesichte des 
Sees gut von statten gegangen.“ Goethe 1785.

Goethe lelkiismeretes kutatására a következő jelenet vet élénk 
fényt : Grüner Sebestyén J ózsel', Éger-i városi tanácsos így ír egy 
kirándulásukról a Rehbergre 1823 aug. 23-án. (Zeitschrift für Volks
kunde Sudetendeutsch.) „Goethe a magas tetőn leült. Én megkerül
tem a Rehberget és minthogy a nyugati, keleti és északi oldalon 
agyagpalát találtam, jelentettem Goethének.“ „Megvizsgálta a déli 
oldalról is?“ — kérdezte Goethe és amikor tagadólag válaszoltam, 
folytatta : „Titeket, fiatalokat, a szenvedélyetek gyakran téves kö
vetkeztetésekre ragad. Hát nem lehetséges, hogy a déli részen és 
belül más van, mint agyagpala? Azért, hogy a hegy déli oldalán ez a 
kőzet található, nem vonható le az a következtetés, hogy az egész 
hegy tömbje ebből áll, mert közbül lehet még más is !“ Azután le
ültetett maga mellé, megosztotta velem elemózsiáját. „Méltóztassék 
Exellenciás uram, itt maradni — mondám, — a déli oldalról is meg
vizsgálom a hegyet.“ Elsiettem és csakhamar szebb balzatokkal tér
tem vissza, mint a Kammerbühliek voltak, mert az olivin bennünk 
sokkal frissebb és nagyobb volt. „Barátom, hol találta ezeket a 
gyönyörű darabokat?“ — kérdezte Goethe és abban a pillanatban 
ifjak módjára fürgén felemelkedik és így szólt : „Azt a helyszínen , 
kell megvizsgálnunk !“ És Goethe ekkor 5 nap hijján 74 éves volt ! 
Goethe nagy gondossággal készült kutatásaihoz. Mindenekelőtt álta- 
lános vázlatot, vagy amint ö mondja, schémát készít és csak azután 
fog hozzá a részletek kidolgozásához, ezért olyan arányos minden 
müve, legyen az költemény, szépirodalmi, vagy tudományos próza.

Híres Fény-, illetve Színtárának vázlatát hosszasan megbeszélte 
Schillerrel, míg végre ebben a vázlatban állapodik meg Goethe, 1798. 
évi február 17-i Schillerhez intézett levele szerint : „Beosztásom 
(vázlatom), amint Ön kívánta a következő : 1. Élettani rész. 2. Ter- 
mészettani rész (világosság, sötétség). 3. Vegytani rész. Ha ez a 
vázlat csak előadásra van is szánva, mégsem lehet nélkülözni és 
ezideig nem tudok jobbat tervezni. Ami azonban tulajdonképpen 
a kategóriák szerinti vázlathoz vezetett, ez a színtanom története. 
Ez két részre oszlik, mégpedig a tapasztalatok történetére és a véle
mények történetére.“ Ez a nagy szellem mindig a tökéletesebb után 
törekedett, innen van, hogy a tárgyilagos bírálatot mindig szívesen

2
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követte. Tőle ered ez a mélyértelmü, szinte közmondásszerű distikon 
xénia :

„W ert ist mir der Freund, doch aucli den Feind kann ich 
nützen,

Sagt mir der Freund, was ich kann, Zeigt mir der Feind, was 
ich soll!“

Schiller volt a legmeghittebb barátja, de tévednénk, ha azt 
gondolnók, hogy Schiller mindig dicséri Goethét. Schiller figyel
mezteti Goethét, hogy a színek tanában több helyen színt használt 
fény helyett, erre mit mond Goethe? Talán felmondja a barátságot? 
De tán  szóljon Goethe maga. 1798 február ezt írja Weimarból Schiller
nek Jénába :

„Szóbanforgó művem legfőbb hibája, amire ön is hivatkozik, 
hogy nem maradtam mindig ugyanannál a tárgynál, meg hogy majd 
színt, majd fényt említettem, majd a legáltalánosabbat, majd a 
legkülönlegesebbet.

De hát ez nem számít semmit, ha egy vázlat helyett hármat 
csinál az ember és egy féltucatszor lemásolja, így nyerniök kell 
értékökben. Magam is azt hiszem, a természeti jelenségek olyan nagy 
tömegűek, hogy nehéz egységbe foglalni őket, de az előadás módsze
rének megjavítása minden fáradságot megér ! Lám, Goethe, az olim- 
puszi Goethe nemcsak hogy nem haragszik a tökéletesedés utáni 
törekvésében az igazság bírálatáért, inkább háromszor változtat a 
vázlaton és hatszor írja át, hogy megközelítse az igazságot.

b)  Oktatás.
Nem sajnál időt, fáradságot, inkább a göröngyös u tat választja, 

ha ez vezet az igazsághoz ; széttekint, teleszívja magát igazsággal 
és elhozza Prometheusként ez olimposzi kincset embertársainak, 
így lett az emberiség oktatója. Az oktatást ugyanaz a módszeresség 
jellemzi, mint a kutatást.

1798 február 14-én írja Schillernek : „ Itt küldöm színtanomat, 
kategóriák szerint fölépítve, hármas felosztásom elnevezéseit jegy
zetben fűzöm hozzá.“ És nemsokára készen fekszik a „Horen“ folyó
irat számára : a „Metode bei den Naturvissenschaften“ című oktató 
értekezése.

Messze vinne Goethe empirikus módszerének fejtegetése a ter
mészetrajzban. Ezt részletesen tárgyalták már mások. I tt  a költő 
és a költészetre vonatkozó oktatást fogjuk még érinteni. Általános 
felfogása a költészeti tárgyakról a közismert „Faust“ idézetéből 
tanulható :

„Greift nur hinein ins volle Menschenleben 
Ein jeder lebt’s doch wenigen ist bekannt 
Und wo ihr’s packt: da ist es intresant.“

Ezt az okoskodást bővebben és világosabban fejti ki 1823 szept. 
17-én folytatott beszélgetésében, Égerben.
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„Ne mondja senki, hogy a valóság hiányában volna a költői 
vonatkozásoknak, hiszen éppen abban tűnik ki a költő, hogy elég 
szellemes, közönséges tárgyat érdekességgel fölékesíteni. A valóság 
adja a tárgyat, a kifejezésre méltó pontokat, a tulajdonképpeni 
magot, de teljes kereket alkotni az alkotó dolga. Fürnstein, ez a 
népköltő írt egy költeményt, a komlótermelésről, jobbat nem is 
lehet elképzelni e nemben. Most iparosdalokat írtam elő neki, neve
zetesen egy takácsdalt és bizonyára fog sikerülni neki, mert ifjú kora 
■óta ilyen emberek között élt, teljesen ismeri a tárgyat és éppen e 
kis tárgyak előnye. Csak olyan tárgyat kell választani, aminek ura 
és mestere az illető, amit velejéig ismer. Nagy költői alkotásoknál ez 
nem lehetséges, o tt el nem képzelhető, hogy mindent beleforrasszunk, 
ami a tárgyba beletartozik, amiről szólni kell, hozzáméltó igaz
sággal !“

De nemcsak általánosságban folytatja Goethe az oktatást, 
egyéni oktatásokat is ad. így írja Goethe 1797 aug. 23-án, Svájcba 
utazása közben, Frankfurtba Schillernek, hogy az őt meglátogató, 
akkor még kezdő Hölderlinnek, milyen tanácsokat adott a költé
szetre nézve :

„Tegnap Hölderlin is m eglátogatott...  különböző kérdésekről 
úgy nyilatkozott, hogy az Ön iskolájára rá lehet ismerni. Több fő
eszmét jól sajátított el, úgy hogy képes volt itt is sokat fölvenni. 
Főleg azt tanácsoltam neki, hogy kis költeményeket írjon és min- 
•deniknek emberileg érdekes tárgyat válasszon.“ És Hölderlin híven 
követte a nagy mestert, a költőtanár oktatását és az a Hölderlin 
lett belőle, akit az irodalomtörténet mint a németek hatalmas irodal
mának egyik klasszikus költőjét említi.

A közvetlen szemlélet a legfontosabb az alakításban a költőnél, 
általában a művésznél. Egyéni meglátás ezt művészivé, költőivé 
teszi. Egészen világosan hirdeti az Anton Fürnstein-ról írott érteke
zésében azt az elvét, hogy kezdő költőnek a közvetlen közelében 
található tárgyakból kell anyagát meríteni. „Választottam neki egy 
tárgyat, amely az ő barátságos völgyébe voltaképpen életet visz és 
megbecsülhetetlenné teszi. Ez a tárgy pedig a komlótermelés. És 
hogy miként oldotta meg feladatát, közbe komoly erkölcsi intelmeket 
szőve, a komlót szőlőhöz hasonlítva, nem szükséges magyaráznom. 
Az egész kéj) verőfényben, kegyes ég alatt ragyog, bizonyára min
denki a legnagyobb érdeklődéssel fogja kísérni elejétől végig !“

Ezekből az idézetekből látjuk, hogy Goethe tudatosan tanító- 
mesternek tekintette magát, kinek szinte kötelessége az Istentől 
rábízott szellemi mérő-műszerrel, az emberen minden viszonylatot 
vizsgálat tárgyává tenni és a tanulságát okulásul az emberiségnek 
megszövegezni. Hosszú élete is kedvezett neki, sőt inkább mondhat
nék, tanítványainak; így nyílt neki alkalma a tanításoknak oly 
gyűjteményét adni, amely vetekszik a más téren működő gyűjtők, 
például a lepkegyüjtők, vagy könyvgyüjtők legteljesebb gyűjtemé
nyével. Ö gondolatgyüjtő volt. Ő adta az emberiségnek a legteljesebb
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gondolatgyüjteményt. De Goethe nem volna Goethe, a nagy realista, 
ha tapasztalati igazságait, tanításait, gondolatgyüjteményét egy alap
megfigyeléssel nem világítaná meg : „Csak az emberek összesége éli 
az általános emberit. Bárhogy nézem is a dolgokat, sok, színes 
axiómában csak egyes egyéniségek kijelentését látom és éppen ez, 
amit a legalkalmasabban igaznak ismernek el, többnyire csak 
annak a tömegnek előítélete, amely bizonyos korok befolyása alatt 
áll s amelyet szintén egyéninek lehet felfogni.“

Ezt írja Schillernek 1778 május 5-én és bájos humorral fejezi 
ezt a levelét : „Isten önnel és szeresse szerető egyéniségemet, minden 
eretneksége ellenére is.“

Az eddigiekben Goethe nyílt, közvetlen tanítására m utattam  rá, 
de műveinek javarészében közvetve tanít. Beleszövi tanítását lírai, 
epikai, drámai és prózai műveibe szinte észrevétlenül, különösebb 
hangsúly nélkül, hogy komoly elmélyedés kell a tanítási arany
értéknek a fölfedezésére. Csákány és kitartás kell a bányászathoz.

Nincs műve Goethének, amelyben alapeszme, vezérgondolat és a 
szereplő személyekbe életprobléma nem volna elhelyezve tanulságul.

A „Zauberlehrling“-ben arra tanít, hogy könnyű dolog a szen
vedélyt felkelteni, de nehéz megint lecsillapítani a lelkeket !
A „Fischer“-ben egy gyenge jellemet m utat be, amely az első kísér
tésnek halálos áldozata lesz. A „Sänger“-ben a király kincses jutalma 
eltörpül a költészet égi ajándéka mellett. „Die wandelnde Glocke“ a 
kötelességmulasztást ijesztő képben tárja elénk. És így szól hozzánk 
minden müvén keresztül Goethe, mint az emberiség tanítója. Leg
mélyebb tanítását tartalmazza a „Hermann und Dorothea“ eposza 
mellett, amelyben a többek közt az eszményi lelkipásztort rajzolja 
meg.

Élte főmüve a „Faust“-ja. Rámutat a főalakban — Fauston 
keresztül — arra, hogy sem a tudomány, sem az élvezet, sem a 
hatalom, sem a művészet, sem a jócselekedetek nem üdvözítenek, 
egyedül az isteni irgalom az, amint Luther tanítja, ami az embert 
megmenti az elveszéstől.

Ötven éven keresztül dolgozott e müvén a modern kor egyik 
legnagyobb látnoka, ötven évig küszködött lelkében a megváltás 
gondolatával. Fiatal és férfikora beleesik a felvilágosodás korába, 
ennek hatása alatt maga is ingadozik, de amikor levetette a korszel
lem nyűgét, világosan meglátta a megváltás és üdvözülés útját, amely 
Luther fenséges eszméjéhez vezetett : az isteni irgalom üdvözít egyes- 
egyediil. Sokan kételkedtek és kételkednek Goethe tételes vallásában, 
tévednek, mert a Faust Goethe és a világirodalom leghatalmasabb 
szózata Luther tana m ellett: Ott áll Goethe 280 milliónyi sereg élén 
és harsogja az Úr zsámolyáig : „Erős vár a mi Istenünk.“

És mily fölemelő látvány nekünk, magyaroknak, hogy Luther 
és Goethe mellett ott látjuk a világ legnagyobb szónokát : Kossuth 
Lajost és o tt látjuk a világ legnagyobb lírai költőjét : Petőfi Sándort.

Budapest. Mohr Győző.
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Evangélikus közép- és középfokú leányiskoláink
1931 —32. éve.

Ha áttanulmányozzuk az aszódi polgári és gazdasági iskola, a 
budapesti kollégium, a kőszegi líceum s a nyíregyházi gimnázium 
múlt tanévről beszámoló értesítőit, bepillantást nyerünk a mai evan
gélikus leánynevelés szellemébe. E keresztmetszetből kitűnik neve
lésünk irányzata, célja, módja. Szembeötlenek azok a kérdések, világ
nézeti, pedagógiai, anyagi problémák, melyekkel a trianoni Magyar- 
ország minden eszményi célú intézménye és jóra igyekvő egyéne 
küzd. Látjuk az év elért, vagy egyelőre csak megközelített ered
ményeit. Megfigyelhetjük azokat a módokat és eljárásokat, melyek 
sikerre vezettek s azokat is, melyek talán nem válto tták  be a hozzájuk 
fűzött reményeket. Mindenképpen tanulságot meríthetünk a jövőre 
nézve hazánk e négy különböző vidéken, különböző iskolatípussal 
működő, különböző létszámú és más-más anyagi helyzetű leány
iskolájának évi munkájából. Egymás odaadó, buzgó törekvését látva, 
talán lelkesebben követjük majd a jövőben Madách célkitűzését : 
„ember, küzdj“ , és a nehéz viszonyok ellenére is elért eredményeket 
látva, meggyőződésesebben azt az Isten felé irányító szózatot : „és 
bízva bízzál!“

Fent a „különböző“ külső viszonyokat említem. De már itt kell 
rámutatnom arra a megnyugtató egységre, mely vallásos és hazafias 
szellem, erkölcsi világnézet, nevelési célok és eljárások szempontjából 
jellemzi az egyes iskolákat. Fontos ez, mert csak így képzelhető, 
hogy leánykáink, bár különböző iskoláinkból kerülnek ki az életbe, 
egykor egyházunknak és bonunknak valóban „szebblelkű“ asszonyai 
lesznek, kik híven teljesítik majd női kötelességeiket. Ez eszményi 
célok követésének módját m utatják meg nekik iskoláink a jótékony
ság és könyörületesség erényére való neveléssel is, minek lelkes gya
korlását bizonyítják a majd felsorolt számadatok. A minden iskolában 
elért szép tanulmányi eredmény egyrészt a múlt protestáns nagy
asszonyai felé irányítja kegyeletes pillantásunkat : nem vesztek ki 
nehéz politikai helyzetünk és gyötrő anyagi viszonyaink következté
ben sem a tudományra szomjas, szellemi értékekért lelkesülő Lorántffy 
Zsuzsánnák és Petrőczy Katák leányai ; másrészt a jövőre nézve 
adnak jóleső biztatást : iskoláinkból ép testtel, ép lélekkel, edzett 
szellemi erőkkel bízvást indulhatnak neki a reájuk váró életküzdel- 
meknek.

Vessünk egy pillantást iskoláink múltjára és mai jellegére I
Az aszódi leánynevelőintézet 1891-ben létesült m int bennlakással 

egybekötött négy osztályú polgári leányiskola, 1908-ban bővült ki 
háztartási és gazdasági tanfolyammal. (Három nem egymásután 
következő évben keresked. tanfolyama is volt, mely azonban kellő 
érdeklődés hiánva miatt megszűnt.)
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A budapesti kollégium az 1883-ban alapított négyosztályú pol
gáriból s az 1920-ban létesített hároméves továbbképzőből alakult 
s 1930—31-ben, mint nyolcosztályú iskola, először érettségiztetett.

Mindkét iskola a bányai egyházkerületben működik ; az aszódi 
annak tulajdona, a budapesti a pesti magyar-német testvéregyházaké. 
Az iskolák ügyeit az egyházi elnökségek közvetítő szervei végzik 
(középiskolai és helyibizottság, illetve képviselőtestület és iskola- 
bizottság.)

A kőszegi líceum a dunántúli ev. egyházkerület tulajdoná
ban 1899-ben alakult. II. rendű (4 osztályos) felsőbbleányiskolából 
1902-ben lett hatosztályúvá. Ez intézmény is végigvergődött a leány- 
középiskolák ismételt jellegváltoztatásának rögös útján, mint külön
böző felsőtagozatú iskola ; egyik ágát 1916-ban leánygimnáziummá 
szervezte s mint ilyen, 1921-ben először érettségiztetett. 1927 óta 
líceum.

A nyíregyházi gimnázium múltja, mint legfiatalabbé, legegysége
sebb : 1917-ben alapította a tiszai egyházkerület. Az 1920- -21. tanév 
óta mint 8 osztályos középiskola érettségiztet ; közben rövid ideig 
líceum volt.

Utóbbi kettő fenntartója és felügyelője az illető egyházkerület 
és ennek szervei.

Az iskolák munkáját a következő hivatalos látogatók ellenőrizték :
Aszódon : dr. Raffay Sándor püspök, dr. Hittrich Ödön főig. és- 

Mikolik Kálmán ig., Kócza Géza testnevelési szakfelügyelő.
Budapesten : dr. Raffay Sándor püspök, dr. Haberern J. Pál 

egyházi felügyelő, dr. Németh Ödön, dr. Zimmermann Ágoston iskola
felügyelők, Broschko G. Adolf, a képviselőtestület elnöke és dr. 
Pintér Jenő tankerületi kir. főigazgató.

Kőszegen : dr. Kapi Béla püspök és Dsida Ottó tankerületi 
főigazgató.

Nyíregyházán : Ady Lajos tanker, főigazgató és Kócza Géza 
testnev. sz. f.

Míg az aszódi és kőszegi iskola egyik legnagyobb áldása a szép 
természeti fekvésű, kényelmes iskolaépület, addig másik két iskolánk 
éppen ebből a szempontból küzd nagy nehézségekkel : a budapesti 
két különböző, immár kicsinek bizonyuló épületben, a nyíregyházi : 
iskolává csak utólag alakított bérházban működik. Utóbbi kettő 
látogatottságát viszont kedvezően irányítja, hogy fő- illetve nagy
városban van, míg előbbi kettő gyérebb lakosságú vidéken a meg
szállás következtében is sok növendéket vesztett. (Nyugat-Magyar- 
ország, Bácska, Bánát, Felvidék.) E körülmények szolgáljanak az 
alábbi kimutatás magyarázatául :
Aszód . . . .  1 osztályban 159 rendes, 4 magán, 5 gazd. tanuló 103
Budapest . . 10 ,, 443 ,, 16 ,, — ,, ,, 459
Kőszeg . . .  8 ,, 140 ,, 17 — ,, ,, 157
Nyíregyháza . 8 ,, 259 ,, 28 ,, — ,, ,, 287

Négy iskolánk összes növendéke 106(>
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Ezek megoszlása vallás szerint %-ban kifejezve :

Aszód : ev. : 36.8%, ref. : 7.3%, r. k. : 48.4%, g. k. : 1.2%, izr. 6.1%. 
Budapest : ev. : 55.1%, ref. : 17.4%, r. k. 15.0%, g. n. e. : 0.2%, izr. : 11.3%, 

unit. : 0.4%.
Kőszeg : ev. 52.2%, ref. 12.1%, r. k. : 26.7%, izr. : 9.1%.
Nyíregyháza : ev. : 11.4%. ref. : 26.8%. r. k. : 26.8%, g: k. : 6.5%, izr. : 26.8%, 

g. n. e. : 1.0%.

Előmenetel szerint:
Aszód: jeles: 17.7%, jó: 42.9%, elégséges: 38.0%, elégtelen: 1.2%. —  

Bennlakó : 31.9%.
Budapest : jeles : 22.3%, jó : 39.5%, elégséges : 33.4%, elégtelen : 4.6%. • 

Bennlakó : 7.2%.
Kőszeg : csupa jeles ! : 8.8%, jó : 31.8%, elégséges : 54.1 %, elégtelen : 4.4%. — 

Bennlakó : 45.9%.
Nyíregyháza : jeles : 20.2%, jó : 41.4%, elégséges : 33.4%, elégtelen : 4.8%.

A tanítás és nevelés munkáját végző tanári karok létszáma :
Aszód : igazgató, 5 rendes tanár, 4 segédtanítónő, intézeti orvos, j lljtoicta- 
Budapest: igazgató, 9 rendes tanár, 12 óraadótanár, intézeti orvos. I tók, in- 
Kőszeg : igazgató, 14 rendes tanár, 2 óraadó-, 4 helyettes-tanár. I 
Nyíregyháza : igazgató, 13 rendes tanár. ’ es c '

E kimutatás mutatja a kollégium nagy szervi fogyatékosságát : 
az óraadótanárok többségét. Három, évek óta az iskolában, teljes 
óraszámmal működő óraadó állásának megszervezése folyamatban 
van s az iskola jól felfogott érdeke ez ügy minél sürgősebb elintézését 
kívánná.

A tanári testületek életében egyetlen szomorú változás állt be : 
már meg sem kezdhette működését e tanévben dr. Szelényi Ödön, 
egyet. m. tanár, a budapesti iskolának évek óta buzgó óraadója. 
Űj erő it t  Lovas Sarolta, angol-németszakos oki. középiskolai tanár, 
mint óraadó. Három tanárjelölt hallgatott ugyanez iskolában angol 
órákat módszertani ismeretei gyarapítása céljából. A többi iskolában 
betegszabadságon és megfelelő helyettesítésen, valamint új fizetési 
fokozatba való előlépésen kívül más lényeges változás nem volt.

Az iskolák egységes munkáját s a tanárok tudatos módszeres
ségét fejlesztették a havi rendes, osztályozó és módszeres értekezletek. 
Utóbbiakhoz csatlakoztak a kollégiumban az ú. n. „nyilvános 
órák“-at követő bírálatok, illetve módszertani megbeszélések. — 
Az iskola és szülői ház kapcsolatát mozdítják elő a szülői értekezletek. 
Aszódon ilyen ez évben nem volt (a nagyrészt távolabb, vidéken lakó 
szülők összehívásának nehézsége miatt.) Budapesten dr. Böhm Dezső 
igazgató : ,,A szülői ház és az iskola“; dr. Bexheft Ármin iskolaorvos: 
„Fertőzés ellen való védekezés“ címen ; Nyíregyházán : Molnár Rózsa 
tanár „A művészi nevelés fontossága“ és Weiszer Gyuláné tanár 
„A pályaválasztás“ kérdéseiről adott elő.

Mind a négy iskola tanári testületé buzgólkodik társadalmi téren 
is. Csaknem valamennyi tanár tagja az Országos Polgári iskolai,
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illetve Középiskolai Tanáregyesületnek, az Evangélikus Tanáregye
sületnek, a Luther-Szövetségnek, számos tudományos, pedagógiai 
és evangélikus egyletnek. Sok tanár folytat tudományos és irodalmi 
működést.

Az iskola kettős munkájából a kétségtelenül nehezebb s talán 
fontosabb nevelés célját szolgálja vallási szempontból a minden inté
zetünkben rendszeresen folyó templomlátogatás s az érettebb ifjúság 
körében közösen vett úrvacsora. Aszódon a deprekációs nap, Buda
pesten a vallástanárok biterősítő előadásai, Nyíregyházán evangelizáló 
napok mélyítették az ifjúság vallásos érzését. Aszódi és budapesti 
iskolánk növendékei Kunst Irén misszionáriusnő beszámolójából is 
épülhettek, s utóbbi helyen folyt le az „Ifjú Évek“ kétnapos kon
ferenciája is.

Minden iskolánk növendékei ismételten resztvettek, nemcsak 
mint hallgatók, de mint szereplők is, vallásos estéken, ünnepeken, 
hol egyházunk s az illető városok társadalma előtt mint hithű, buzgó 
új nemzedék tagjai mutatkoztak.

A hazafias érzés fejlesztésére az iskolák és ifjúsági egyesületek 
a szokásos okt. 6-i és márc. 15-i ünnepeken felül megemlékeztek 
finn-ugor testvéreinkről, a soproni népszavazásról, a takarékosság 
és a magyar ipar támogatásának fontosságáról. Kegyeletes érzésekből 
fakadt a nemzeti nagyjainkra s az egész emberiség kiválóira történő 
számos megemlékezés. A budapesti növendékek hálája nyilatkozott 
meg volt tanáruk, dr. Szelényi Ödön arcképének leleplezésekor.

E nemes érzések mélyítésére, ifjúságunk szervezőképességének 
fejlesztésére törekszenek iskoláink a különböző célú ifjúsági egyesü
letek fenntartásával.

Aszódon Ifjúsági Luthcr-Szövetség alakult ezévi október 31-én. 
Célja erkölcsi jellem fejlesztése és jótékonyság gyakorlása. Ennek 
megfelelő egyesület Budapesten az Ifjúsági Gyámintézet, Kőszegen 
a Belmissziói Egyesület. Mind a négy intézetben működik önképzőkör, 
mely az iskola tanulmányi munkáját támogatja s iskolai ünnepeket 
rendez. Három nyolc évfolyamos intézetünkben van játék-, illetve 
sportkör a testi fejlődés, ügyesség fokozására. Budapesten és Nyíregy
házán (a nagyvárosi élettel inkább együttjáró) Ínség enyhítésére 
alakult a Bajtárs- és az Ifjúsági Segítőegyesület. Kollégiumunkban 
e tanévben alakult a Volt Növendékek Egyesülete, hogy a végzett 
növendékek az iskolával való szoros érzelmi kapcsolatukat fenntart
hassák. A minden hónap első szerdáján összegyűlő s a régi falak közé 
örömmel visszatérő volt növendékeknek alkalmuk nyílik egymás 
erkölcsi és anyagi támogatására s voll tanáraikkal szemben annak 
bebizonyítására, hogy a számukra már megkezdődött életküzdelemből 
hálás szívvel kívánkoznak vissza boldog gyermekkoruk és remények
ben gazdag serdülő éveik színhelyére. Nemes hazafias céllal működik 
ez iskolában már tizedik éve a „Szembe Egyesület“ (Szép magyar
sággal beszélők egyesülete). A növendékek ennek ösztönzése folytán
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állandóan fáradhatatlanul küzdenek a nyelvtisztaságért. Irtják saját 
és társaik beszédéből az idegen vagy helytelen szavakat, rossz szó
fűzést, az idegenszerű hanghordozást s a fővárosi magyar nyelvbe 
betolakodó minden idegenszerűséget. Hogy ez intézmény már egv 
évtized óta folytatja lelkes buzgalommal ugyanazt a munkát, melyre 
a Magyar Tudományos Akadémia külön szakosztály szervezésével 
és folyóirat kiadásával csak ez évben vállalkozott, újra a protestáns 
szellem úttörő voltát bizonyítja. Nyíregyházán, mint külön egyesület, 
működik a Daloskor és szociális célzattal az Ifjúsági Vöröskereszt
egylet .

Tanulmányi és nevelési szempontból egyaránt fontos iskolai 
kirándulások, tanulmányutak vezetése.

Aszód a nehéz gazdasági viszonyokra való hivatkozással csak 
egy nagyobb kirándulást te tt (Boldogra) és három kisebbet helyben.

Budapest kihasználta helyzeti előnyeit s a nyomasztó anyagi 
helyzet mellett is módot talált nagyobb vidéki, sőt egy külföldi 
tanulmányút rendezésére is. Az ifjúsági egyesületek a szegény, kiváló 
növendékeknek segítségére voltak. A németországi útra vonatkozóan 
már itt említem, hogy az távolról sem jelentette magyar pénznek 
hazafjatlan külföldrevitelét. A tanulm ányútat cseremozgalomszerűen 
vezették s minden egyes magyar utazó helyébe egy német leány jött 
hozzánk, hogy hazánk természeti és kulturális értékeit látva, helye
sebben gondolkozzék a nyugati műveltség bástyájáról, mint arra a 
háborúelőtti nemzedék képes volt. A kollégisták 35 két-három órás 
sétát tettek helyben földrajzi, történelmi, művészettörténeti, iro
dalmi, turisztikai és egészségi céllal. 25 fél- vagy egésznapos kirándulás 
a környékre ugyané célokból történt. Nagyobb vidéki tanulmány
utak vezettek Drégely, a Mátra, Fűzfő és Salgótarján szépségeinek 
-és érdekességeinek megtekintésére. Sítanfolyamon vettek részt az 
erre jelentkezők Bánkúton (11 napig). A Bécs—-München-—Salzburg— 
Augsburg-i út 9 napot vett igénybe. A kőszegi növendékek a város 
közvetlen környékét látogatták. A nyíregyháziak a vármegyei múzeu
mot s más helyi nevezetességet. Jártak  az erdőbe. Nagy kirándulásuk 
célja : Füzérváralja—Széphalom volt, utóbbi helyen kegyelettel 
áldoztak nagy nyelvújítóink emlékének.

Az ismereteket oly nagy mértékben fejlesztő szemléltetés rova
tába tartozik a filmoktatás is, mint kiváló pedagógiai eszköz. Aszód 
beszámol az ú. n. s közben félbenmaradt kötelező filmoktatáson való 
részvételről (6 ízben), valamint dr. Czirbusz Endre aszódi gimn. tanár 
és Bruckner Jenő boldogi főjegyző vetítettképes előadásáról. Buda
pesti iskolánk is résztvett öt alkalommal a Magyar Holland Kultúr- 
gazdasági B. T. filmbemutatóján, de több száz alkalommal használta 
saját vetítőgépeit és grammofónjait, állandóan szemléltetett az idén 
beszerzett homokasztalon, akváriumával és terrariumán is. A főváros 
előnyeit élvezték a kollégisták ifjúsági előadások látogatásakor (Opera 
és Nemzeti Színház) és hangversenyek hallgatása alkalmával.
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Ugyancsak a szemléltetés és empirikus tanítás szolgálatában 
fejlesztette minden iskolánk ez évben is szer- és könyvtárait. Aszód : 
64 db vegytani, mértani szer, sportfelszerelés, 59 kötet ifjúsági könyv. 
Budapest : 122 db irod., term, rajzi, term.-tani, földr. ; egészségtani 
és tornaszer. 135 kötet tudományos és irodalmi mű. Kőszeg 27 db 
felszerelési tárgy, term.-tani és földrajzi eszköz, 101 kötet könyv. 
Nyíregyháza 87 db földrajzi, történelmi, rajz, fizikai és természetrajzi 
szer, 214 kötet irodalmi mű. E gyarapodás egyrészt ajándék a 
VKM-tól, az iskolák barátaitól, a szülőktől.

A minél többoldalú kiképzés céljából rendkívüli órák is voltak 
iskoláinkban. Aszódon volt francia- és zongoratanfolyam. Buda
pesten : gyorsírás, német-francia társalgás s zongora és énekkar. 
Kőszegen német-francia társalgási tanfolyam (kis csoportokban), 
zongora, ritmikus torna, táne, gyorsírás, latin, kézimunka. Nyíregy
házán : német és francia társalgás, rajz, (művészettörténet az 1. fél
évben) kézimunka. (Aszódon gépírásra és Nyíregyházán gyorsírásra 
nem volt jelentkező.)

Növendékeink emberbaráti szeretetének, egyrészt hálájuk, más
részt adakozókedvük fejlesztése céljából szociális működést is foly
ta ttak  iskoláink, különösen az ifjúsági egyesületek. E munka nagyobb 
eredménye a számokban ki nem fejezhető erkölcsi érték. De tájékoz
tatnak az alábbi számadatok :

Jótékonyságot élveztek a tanulók Aszódon 1826.— P értékben, 
Budapesten 13,136.— P értékben. Kőszegen 20,740.— P értékben. 
Nyíregyházán 4964.—• P értékben tartásdíj, tandíj, könyvsegély, 
kirándulási díj stb. alakjában.

Jótékonyságot gyakoroltak az aszódiak 216.— P értékben és- 
természetben, a budapestiek 2517.— P értékben és természetben, 
a kőszegiek az ev. nőegyletnek 500 1. tejet adtak, a nyíregyháziak 
988.— P értékben és természetben.

Az évi munka tanulmányi eredményét számokban is feltüntető 
befejező, illetve érettségi vizsgálatok adatai a következők :

Aszódon évvégi összefoglalások, tornavizsga és évzáró ünnep 
nagy érdeklődő közönség jelenlétében folyt le. A zenevizsgák szintén.

Budapesten szeptemberben javító érettségit te tt egy-egy tárgyból 
3 jelölt sikerrel, dr. Raffay Sándor püspök elnöklése és dr. Mágocsy 
Dietz Sándor ny. egyet, tanár, kormányképviselősége alatt.

A tanév végén érettségiztek 53-an dr. Raffay Sándor püspök 
elnöksége és dr. Laszkáry Miklós min. titkár korm. képviseletével. 
Magyar írásbeli tételek voltak : 1. A lelkiismeret szerepe Arany 
balladaköltészetében. 2. Magyarország történelmi hivatása. 48 növ. 
érettségije sikerült, 3 javításra, 2 ismétlésre utasíttatott.

Kőszegen a szeptemberi javító érettségin 3 növendék elégséges, 
1 elégtelen eredménnyel vizsgázott. Elnök dr. Tirtsch Gergely ev. 
lelkész, kormányképviselő és Strasser Pál áll. 1. líceumi igazgató 
volt. A júniusi érettségire 24-en jelentkeztek s mind sikerrel tették 
le a vizsgálatot. Elnök dr. Kapi Béla püspök, kormányképviselő
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dr. Mauritz Béla egyet, tanár volt. Magyar írásbeli té te lek : 1. Kazinczy 
küzdelmei és jelentősége. 2. A családi nevelés fontossága az egyén 
és társadalom szempontjából.

Nyíregyházán tanév végén érettségiztek 37-en, kik közül kettő 
utasíttato tt javítóra. Elnök : dr. Dómján Elek ev. esperes, kormány- 
képviselő Moravszky Ferenc ny. gimn. igazgató. Magyar Írásbeli 
tételek : 1. Az irodalom, mint a nemzeti öntudat ébrentartása. 2. Az, 
elektromosság szerepe a modern ember életében.

Végezetül még azokról az intézményekről, módszeres vagy neve
lési gondolatokról emlékezem meg, melyek egy-egy iskolánkban a 
többitől eltérően szerepelnek, s melyek a gyakorlatban beválnak s így 
követésreméltók.

Ilyennek tartom az aszódi intézetnek azt a hazafias és gazdasági 
szempontból eléggé nem méltányolható eljárását, hogy következetes 
szigorral kívánja meg növendékeitől a magyar ipar támogatását. Ha 
meggondoljuk, hogy minden növendékünk egy egész család, hivatalos, 
vagy társadalmi kör beszerzését irányíthatja majd egykor, kitűnik, 
milyen fontos a hazai ipar támogatásának vérükkéválása. A kollé
giumnak ilyen — másként nyilatkozó, de szintén hazafias célt szolgáló 
törekvése a már említett nyelvtisztító működése. („Szembe".) Mód
szertani szempontból ez iskola egyéni sajátsága az ú. n. nyilvános óra. 
E különböző szaktárgyú órák az egész tanári kar jelenlétében folynak 
le s utánuk módszeres megbeszélés, bírálat következik s amennyiben 
utóbbi kellő tárgyilagossággal történik, kétségtelenül tudatosabbá, 
tökéletesebbé teszi a tanári munkát. E hospitálásra való rendszeres 
alkalom egységessé teszi a tanítás szellemét s előmozdítja a növendé
keknek új szempontból való megismerését. Ez iskolánk növendékei 
vesznek részt évről-évre szép sikerrel a tanulmányi versenyen s gyara
pítják itt is az evangélikus iskolák jó hírét.

Évről-évre karácsonyi megvendégelésben részesítik az erre szoruló 
szegényeket, kik nemcsak tartalmas csomagot, de a karácsonyfa 
fényével lelkűkbe lopódzó melegséget is magukkal viszik a felemelő 
ünnepségről.

Kőszeg klimatikus gyógyhelyül is alkalmas, gyönyörű vidékével 
vált legmegfelelőbb hellyé internátus számára is. A nyíregyháziak 
a valláserkölcsi nevelés terén kívánnak fokozott körültekintést és 
szigort. E célra törekszenek az ú. n. „Fekete-könyv"-vei, melybe a 
kisebb vétségeket is bejegyzik s ezzel a hanyagságból folyó mulasz
tásokat csökkentik.

Mindebből kitűnik, hogy egyházunk valóban laniió egyház, s e 
törekvését odaadó nevelési munkával is egyesítve áldoz a mai nyo
masztóan nehéz viszonyok közt is „veteményes kert“-jére, az iskolára. 
Minden jogunk megvan így arra a reményre, hogy ez iskolák egy
házunk és a haza jobb jövőjét készítik elő.

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

Dr. Varga Zsijjmond: Általános vallástörténet. II. kötet. Deb
recen, 1932. 868 1. (I—-II. kötet ára 30 P.)

Az Általános vallástörténet első kötetének ismertetésekor már 
rámutattunk arra, hogy az egyetemi oktatás szempontjából külön
leges fontosságúnak tartjuk  az egyes szakok tananyagának nyomta
tásban megjelenését, mert ez hitvallás a tudós világ előtt, rendkívüli 
segítség a hallgatóság számára. A mű második kötete bizonyos tekin
tetben a gyakorlati élet felé irányítja figyelmünket, mert anyaga az 
általános — azt is mondhatnám : laikus — érdeklődés számára is 
rengeteg adatot tartalmaz. Minden túlzás nélkül lehet állítani, hogy 
egy egész könyvtárt pótol. A mi irodalmunkban egyelőre még szo
katlan jelenség, hogy egy tudományág alapvető jellegű műveket 
produkáljon ; a magyar irodalomtörténet csak napjainkban ju to tt el 
a teljesség és tökéletesség fokáig Pintér Jenővel s a neveléstörténet
ben Fináczy hatalmas műve még éppen a legnagyobb érdeklődéssel 
várt végső kötetet nélkülözi. Egyébként szinte hozzáférhetetlen 
részlettanulmányok labirintusába, vagy a lexikonok gyér adataihoz 
utasít bennünket a tudomány, ha bele akarunk tekinteni egy kissé 
valamelyik nagy kérdés mélyére. A lexikonok divatja különben 
érezhetően hatalmába kerített bennünket, — ami az elsekélyesedés 
veszedelmét hordozza magában, mert éppen a rendszer és az alaposság 
követelményeit nem elégíti, talán nem is elégítheti ki. Nos, Varga 
Zsigmond könyve a vallások életéről szinte elképesztően óriási 
anyagot hord össze, emellett azonban a legpompásabb rendszerbe
foglalás, egyúttal tudós magyarázás is érvényesül benne. Az anyag 
olyan terjedelmű (primitív, ural-altáji, sémi, kaukázusi népek 
vallása, az ind őskor, a Brahmanismus, Jainismus, Buddhismus, 
hinduismus, Zoroaszter vallása, Manicheismus, görögök, rómaiak, 
kelták, germánok, szlávok, Mexikó és Peru vallása), hogy részletes 
ismertetését folyóiratunk barátjainak meg sem merjük kísérelni, 
mert ehhez külön tanulmányra volna szükség teológiai szaklapban. 
Csak arra óhajtunk rámutatni, hogy egy ilyen látszólag teljesen 
elvont tudományág lelkiismeretes és lelkes feldolgozása közönségünk 
művelése szempontjából eléggé meg sem is becsülhető érték. Zavaros, 
naiv vallási képzeteket a forráshoz vezet vissza : pl. az élet vize, a 
tabu, a jószellemek, a mana, a magia fogalmat megmagyarázza. 
Történelmi távlatokat nyit meg : ebben a tekintetben rendkívül 
sikerült feldolgozásmódnak tartjuk, hogy minden népfaj vallásos 
gondolatvilágának feltárása előtt rövid történeti összefoglalást ad 
szerző a legújabb kutatások figyelembevételével. Igen fontos ez pl. 
a sumir kérdés tárgvalásánál, vagy a chinai és japán fejlődés ismerte-
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tésénél. Rendszer ez : itt elég legyen csak a mohamedanismus aprólékos 
kifejtésére utalnom, vagy arra a nagy munkára, amivel a hindu vallási 
szekták gondosan elkülönítve dolgoztatnak fel. Ez a könyv tényleg 
tanít is : megmagyaráz a legnagyobb lelkiismeretességgel minden 
fogalmat, ami a nem szakember előtt rendesen üres képzet (pl. a 
kharma, a bhakti tan stb.) és megbízható útmutató a számunkra 
teljesen hozzáférhetetlen nagy ókori irodalmi emlékek világában. 
Nagy kultúrnépek expedíciók egész seregét küldik ki óriási költség
gel, tudósok egész nemzedékeit foglalkoztatják homályos emlékek fel
derítésével. Mi ezen a téren úgyszólván semmit sem tettünk a múlt
ban, nem teszünk a jelenben sem. Az általános vallástörténet nagy 
problémáihoz önálló, helyszíni kutatáson alapuló munkával jutni 
közelebb, alig egynéhány magyar tudósnak adatott : a maguk 
erejéből, mondhatni életük árán. Ezt elvégre nem lehet rossz néven 
vennünk a magyar tudományosságtól : vannak közelebb eső meg
oldatlan problémáink is jelentős számmal. De hogy a nyugati fejlő
désről hű képet kapjunk, az európai nyelveken hozzáférhető anyagot 
feldolgozva lássuk : erre is egy egész élet munkáját kellett valakinek 
áldoznia. Aki megnézi, hogy Varga Zsigmond micsoda roppant 
könyvtárat tanulmányozott át (nem lapozott végig !) és ismertet meg 
lelkiismeretes gonddal, tisztelettel áll meg ez előtt a munka előtt. 
Igen nagy felületesség volna, ha az Általános vallástörténetet a 
vallástudomány hétpecsétes szaktermékei közé sorolva, egy kis 
csoport számára engednők át. A magyar művelődés egy szerves 
alkotó része jelenik meg itt mindenki számára hozzáférhetően, kor
szerű problémák egész tömege nyer magyarázatot (gondoljunk 
csak a napilapoknak a távol Keletről szóló, tévedésektől hemzsegő 
leírásaira, a japán és indiai viszonyok állandóan szóbeszéd tárgyát 
képező nagy kérdéseire), egyszóval ez a tudós könyv minden ízében 
modern élet. Megszoktuk, hogy tudományos téren külföldi nagy 
összefoglaló müvekre támaszkodunk. A vallástörténetnek olyan 
teljességű feldolgozása, mint Varga Zsigmondé, a nyugati irodalmak
ban egyelőre egy sincsen. És ezenfelül : a vallástörténet olyan sokszor 
homályos jelentésű, árnyalati különbségű szókészlettel dolgozik, 
hogy ha valaki tökéletesen ismer is egy idegen nyelvet, értetlenül 
áll meg ilyen jellegű szöveg előtt. Általános vallástörténetet írni 
egyúttal állandó transponálást, folytonos értelmezést is jelent : 
Varga Zsigmond könyve tehát valami sajátos adottságnál fogva, 
mindig is többet fog érni nekünk bármely idegennyelvű műnél. Talán 
egészen új érdeklődési irányt indít meg s a magyar társadalmat 
tévedések légióitól mentesíti, ha e tökéletes lelkiismeretességö 
vezetőre rábízzuk magunkat. Nem egy könyvről van itt szó, hanem 
a magyar tudományosság egy diadalmas sikeréről s mi örvendezünk 
rajta, hogy ezt megérnünk és egész jelentőségében átéreznünk meg
adatott. Soós Béla.
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Verhandlungen und wisscntschaftliche Abhandlungen des 24. 
Deutschen Geographentages zu Danzig. 26. bis 28. Mai. 1931. Fer
dinand Hirt in Breslau. 1932. p. 272.

Maga a cím elárulja, hogy a német geográfusoknak 1931-ben, 
Danzigban ta rto tt 24. vándorgyűlését örökíti meg ez a munka. 
Gondolkozásra késztet ez a könyv bennünket, a megcsonkított 
magyar haza fiait. Danzig hivatalosan a „Népszövetség“ védelme 
a la tt áll, tehát nem német terület, mégis oda gyülekeztek a geográ
fusok, hogy az eltiltott német egységet mutassák. Nem elmélkedő 
előadásokat tartottak, hanem Danzig múltja, kialakulása, települése, 
mai szerepe a tengelye a könyvnek. Megszólalnak a tudósok, az 
idegen világrészeket bejárt utazók (Pamir-expedició, Orinoco vidéke, 
az Andok tájai, India, Grönland-expedició), de a gerinc a hazai föld 
kutatása, a Keleti-(Balti-)tenger partvidéke. És a pedagógia sem 
marad k i ; a földrajz nevelőértéke, a földrajztanítás irányelvei, 
alkalmazkodás a földrajztanításhoz a különböző iskolafajok változó 
életkorú ifjúságához, mind-mind az iskola munkájának értékelését 
bizonyítják.

De még ennél is sokkal szebb és fölemelőbb, hogy a vándor- 
gyűlésen ott van az elemi iskolai kollégáktól az egyetemi professzorig 
mindenki, aki geográfusnak vallja és tartja  magát. Egymás mellé 
ülnek a vidéki tanítók, a középiskolai tanárok, az egyetemi tanár
segédek, adjunktusok, a világhíres német tudósok és utazók, mert. 
o tt a geográfus a geográfust keresi, nem pedig az iskolafajtát. És ez 
az, ami felemelő, ha rájuk nézünk, de viszont elszomorító, ha ránk 
gondolunk. Amíg az orvosok, bírák, mérnökök gyűléseire, szakérte
kezleteire rendszeresen eljárnak a közülök kiemelkedett, magas 
polcra került kartársaik, egyetemi tanárok, a tanári rendre már nem 
mondhatjuk ezt ; fehér holló, aki leereszkedik régi kollégáihoz. 
Az eredményről a külvilág felé való hatásról azután ne is beszéljünk, 
amikor itthon tanárokról, tanítókról van szó.

Az összetartás, együttérzés, a tanítói tekintély megbecsülése a 
németeknél, hollandusoknál, svédeknél, angoloknál, azután az, hogy 
az iskolát, a benne működő egyéneket is megbecsülik, a földrajzot 
pedig minden osztályban tanítják, mert nem szavakkal akarnak azok 
hazafiságra nevelni, hanem tettekkel igazolják a hazafias nevelés 
szükséges voltát. Igazán egész embereket akarnak és tudnak is 
nevelni. Az állampolgári nevelésnek ma lényeges része a földrajz, 
a  világ gazdasági képének áttekintése, megértése. Aki nem merült 
el a gazdaságtörténelembe, a Föld fölfedezésének történetébe, az 
-ember munkájának értékelésébe, amikor bejárta a sarki tájakat, a 
trópusokat, megmászta a jegesek világát, nem mindig anyagi ha
szonért, —- hanem ideális célokért csupán, hogy a tudomány sötét 
lapjait megvilágítsa, az nem tudja értékelni igazán az emberi munkát.

Természetes, hogy gyakorlati oldalai, céljai is vannak a föld
rajznak, a földrajz tanításának, hiszen élő, mozgó lényekről, emberek-
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ről, növényekről, állatokról is szó van benne, akiknek és amelyeknek 
életszükségleteik vannak. De a reális szükségletek mellett sohasem 
szabad elfeledkeznünk az ideális dolgokról sem, mert lelkűnknek azok 
a lényeges részei és boldogságunknak fő tényezői. Julius Wagner, a 
nagy német geográfus és nevelő 'azt kéri, hogy tanítás közben har
monizáljon a tudás és a nevelő, mert ez felel meg legjobban a gyer
mek szellemének. Horváth Károly.

l)r. Hans Molisch : Botanische Versuche ohne Apparate. Ein
Experimentierbuch für jeden Pflanzenfreund. Mit 62 Abbildungen 
im Text. Jena. Gustav Fischer. 1932.

Valaha a tanuló — a természettudományi tárgyakban még job
ban, mint a nyelvekben, — passzivitásra volt kényszerítve. Ma a 
munka- vagy munkáltató-iskolák korszakában az egyoldalú előadási 
módszer helyett az egész osztály minden tanulójának eleven erejét, 
aktivitását ki akarjuk használni. Ha igazságosak akarunk lenni, el 
kell mondanunk, hogy ez a módszer sem teljesen új, hisz régi és fő 
pedagógiai elv volt mindig a jó tanárok között : az osztály figyel
mének lekötése, a magyarázó tanár és a figyelő tanulók közti kap
csolat megteremtése az ismeretközlés során a tanulók meglevő 
ismereteinek felhasználása és a tanulók bevonása által. A tanulók 
egyéni tevékenységének felhasználása és az új ismeretnek egyéni 
élményként való megszerzése azonban ma sokkal szélesebb alapon, 
több alkalommal, tervszerűen és nagyobb rendszerességgel érvénye
sül külföldön is, nálunk is.

Az angol, főleg az amerikai angol iskolák mindig arra töreked
tek, hogy a tanulókat aktív úton is bevonják az iskola munkájába. 
A módszer Németországban született meg, nagy elmélet i pedagógusok 
honában, de virágzó gyakorlati kivitelre Amerikában, az Unióban 
került.

A mi viszonyaink közepette lehetetlen az amerikaiakat követni, 
nincs nálunk annyi pénz az iskolákra, mint ott. Sőt még a néme
teket sem utánozhatjuk mindenben, mert az elemi és középiskola, de 
általában minden iskolafajta, jobban a közérdeklődés terében áll, 
mint nálunk. Az iskola sajátos viszonyaihoz alkalmazva, több gya
korlati irányú könyv jelent meg elsősorban az oktatók számára, de a 
nagyközönség részére is (elsősorban C. Schmitt könyvei, Kraepelin 
kötetei stb.). Ebben a munkában H. Molisch, a világhírű bécsi egye
temi professzor, aki Brünnből, az atyai házból magával vitte a növé
nyek szeretetét (atyja híres gyakorlati kertész volt) a bécsi egyetem 
növénytani tanszékére is, amikor már átesett a nagy alkotások lázán 
és küzdelmein, visszatér fiatalkorú álmaihoz : az oktatók, tanítók, 
tanárok, a nagyközönség közvetlen vezetéséhez.

Rövidesen szólva növényélettani, növénybiológiai gyakorlatok, 
kísérletek, megfigyelések vannak ebben a 200 oldalas munkában. 
Egyszerűen végrehajtható kísérletek és megfigyelések, bonyolult
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készülékek nem kellenek hozzájuk, így akármelyik védéki iskola 
végigcsinálhatja a legtöbbjét, ha iskolakertje van. Az ára kissé 
borsos, majdnem 14 P, ami nagy összeg a magyar tanárok fizetése 
mellett. Nem is ez a fontos annyira, mint inkább az, hogy a német 
tanár, ha egyetemre is kerül, nem íftakad el a középiskolától, a nagy- 
közönségtől, hanem szerves kapcsolatban marad vele, népének, nem
zetének igazi tanítója és nevelője. És bizony ez az igazi kultúr- 
fölény.

Nálunk is történtek már ilyen próbálgatások, de mindig elsor
vadtak. Pedig végtelen hasznos lenne, ha a magyar diákság olcsón 
juthatna ilyen irányú és célzatú könyvekhez. A könyvek legyenek 
rövidek, hogy ne sokba kerüljenek, pengőnél drágább .semmiesetre 
sem. Az olcsó, jó könyvek révén rászoktathatnánk növendékeinket 
megfigyelésekre, kísérletekre. Szemük ügyesednék, kezük erősödnék, 
lelkűk gazdagodnék ezáltal. Ezen az úton is kell már indulni egyszer 
a cserkészettel karöltve.

A kísérlezetés, megfigyelés alatt a tanár munkája csak a csen
des megfigyelés, esetleg itt-o tt egy-egy technikai korrigálás és a munka 
helyes formájára való figyelmeztetés. Sok és divergáló, ötletszerű 
feladatot ne tűzzünk ki, mert ez gyors és felületes munkára serkenti 
és szétmálló gondolkodásra szoktatja a tanulókat. Az a helyes eljárás, 
ha a kísérleti órákon a feladatokat nem probléma alakjában adjuk 
fel, hanem kísérleteket iparkodunk végrehajtani, melyeknek befeje
zése után a tanulók —• gondolkodással — új ismeretekhez juthatnak. 
Ne adjunk tehát törvényt, melyet igazolni kell, sem megoldásra váró 
problémát, hanem útat mutassunk (kísérleteket), melyeken végig
haladva, új ismeretekre jutunk. A növendékek munkája ilyenformán 
teljesen induktív, tehát valódi építőmunka, mivel a kísérletező, mun
káltató órák megkövetelik az egyéni munkát. A főcélt, t. i. az egyéni 
mun'ka árán gondolkozás útján új ismerethez való ju tást legtelje
sebben csak úgy érhetjük el, ha minden tanuló saját maga és egyé
nenként külön-külön dolgozik és főleg gondolkodik.

A megfigyelés, kísérletezés súlypontja és érdemi része a logikai 
tevékenység és megfigyelés. A tanuló munkájának egy része a kísér
letek technikai lebonyolításában merül ki, a másik része marad az 
érdemi, a szellemi tevékenységre. Hogy erre a második részre milyen 
súlyt helyezünk, az teljesen tőlünk, tanároktól függ. A kísérletek 
után mindig megbeszéljük a látottakat, levonjuk a következtetést, 
megállapítjuk az eredményt. Az ilyen közös megbeszéléseknek nagy 
az értéke pedagógiai szempontból egyaránt, mert révükön a saját 
lábán logikus módon megállni nem tudó tanulót is saját munkájá
nak, kísérleteinek és észleleteinek felhasználásával, rávezetés útján 
gondolkozásra késztetjük és készségét érzelmi motívumokkal is 
erősítjük.

Az új módszer szerint tanító tanárok a kísérletező, munkál
tató órák igen nagy értékének tartják , hogy a tanuló ennek a mód-



PROTESTÁNS T A NÜ GY I  SZEMLE 73

szernek a gyakorlása révén közelebb érzi magát a tanáraitól a tan
órákon bem utatott bonyolultabb kísérletekhez is ; értelmesebben 
szemléli és látja azokat, hiszen ő maga is kísérletezett már. Nagy 
eredménynek tekintik a kísérletezésnek, megfigyelésnek gondolkodást 
fejlesztő és fegyelmező voltát, továbbá azt a körülményt, hogy a 
természet jelenségének közvetlen előidézője és megfigyelője maga 
a tanuló. A munkáltató óra értékes velejárója az üdébb — termé
szetszemlélet és pozitívabb, maradandó ismeret a természetismeret 
nyomán lényegre szorítkozó kifejezés, amely nem tűr üres fecsegést 
és szofista gondolkodást. Természetesen annál jobban fejlődik a 
logikus gondolkodás, minél magasabb osztályokkal kísérletezünk.

Protestáns iskoláink már majdnem mind bevezették a fizikai 
gyakorlatokat, sok helyen vannak ásványtani-vegytani gyakorlatok, 
sőt már itt-o tt megindultak a biológiai (növénytani és állattani) gya
korlatok, kísérletek is. Érthető ezt  hiszen a mi iskoláink mindig az 
élen jártak, vezettek, amikor helyes új módszerek, tanítási eljárások 
bevezetéséről és alkalmazásáról volt szó. Horváth Károly.

Duvoisin, un confident de Rousseau. Lajos Rácz. 8°. 31 1.
Ez a tanulmány tulajdonképpen az Annales de la Société J. J. 

Rousseau-ban jelent meg s abból külön lenyomatban is. Szerzőjét 
mindnyájan ismerjük, mint a magyar protestáns tanárság és a refor
mátus tanáregyesület kiváló alakját, aki irodalmi téren is elévülhe
tetlen érdemeket szerzett. Egyike afna tudósainknak, aki állandó 
kapcsolatban van a külföldi tudományos világgal s német, de főként 
francia lapokban és folyóiratokban ismerteti a magyarság nemzeti 
törekvéseit s irodalmi életünk fontosabb jelenségeit, amivel meg
becsülhetetlen szolgálatokat tesz hazánknak. Jelen tanulmánya az 
akadémia kiadásában megjelent „Rousseau J. J. élete és müvei“ 
(II. k.) c. művéből sarjadzott ki. Ott tűn t szeme elé Rousseau 
egyik bizalmas embere, Jean-Jacques Duvoisin, akiről akkor még alig 
tudott valamit. Azóta (1928) mindenfelé kereste nyomát s kitartó 
kutatásának sikerült olyan hiteles adatokat és okmányokat fel
találnia, miknek alapján összeállította életének főbb vonásait. így 
ennek a Svájcban, Franciaországban és Hollandiában működött 
francia embernek egy magyar írótanár örökítette meg életét és mun
kásságát franciái nyelven. Úgy említjük ezt fel, mint nemcsak a 
nagynevű szerzőnek, hanem az egész magyar prot. tanári rendnek a 
dicsőségét. Duvoisinről legyen itt elég annyit följegyezni, hogy refor
mátus pap volt Rois-le-Duc-ban, a francia Svájcban, később Páris- 
ban a holland követség református lelkésze. Időzött Hollandiában 
s Rousseau amsterdami kiadója, Rey útján ismerkedett meg a híres 
elméleti pedagógussal és nagy bölcseleti íróval. Duvoisin m utatta be 
Rousseaunak (1761) az akkor külföldön tanulmányúton levő fiatal 
magyar főurat, gr. Teleki ( I . )  Józsefet, e nagytudományú mágnást, 
a későbbi koronaőrt és az 1791 -i budai országos református zsinai

3
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nagytekintélyű elnökét, aki aztán Rousseauval is, Duvoisinnel is 
hosszabb időn át levelezett. Ezt a levelezést is Rácz Lajos ismertette 
meg a művelt világgal. A Duvoisinre vonatkozó s a gr. Teleki-család 
gyömrői levéltárában található leveleket közli is e tanulmányában, 
melyet ajánlunk az érdeklődők figyelmébe. Sz. .7.

Jó, örejj Kollégium. írta : Nagy Sándor. Hajdúhadház, 1932. 
8-ad r. 161 1.

Ez a jó, Öreg Kollégium a debreceni, melynek a szerző egyik 
kitűnő tanítványa volt s most gimnáziumának jeles tanára. A könyv 
külső címlapját a szerző érdekes rajza díszíti a Kollégium és egy 
régi, kollégiumi uniformisba öltözött s a deáktűzoltóság nagybotját 
tartó  studiosus képével. A könyv legelső darabja : „Debrecen régi 
diákélete“ , az az előadás, melyet a szerző 1930 augusztus 31-én tar
to tt a magyar Stúdióban. Eleven, vonzó és tanulságos rajz. Ezt 
követi 10 elbeszélés és emlékezés a szerző diákkorából, e század első 
évtizedéből. Nem mind egyenlő értékű, némelyik kisebb igényű, de 
valamennyi kedvesen, jóízűen és sok humorral van megírva. A jó, 
öreg Kollégiumot és tanárait az édes emlékezések meleg színeivel 
vonják be. Egyes tanárok valóban jellemző képben vannak bennök 
megörökítve, főként Tóth József, Nagy Elek és Erőss Lajos. Leg
kiválóbb darabjai a kötetnek az ezeket karakterizáló : A honvéd
diák, Egy történetóra 25 év előtt és A keresztapa vizsgáztat címűek. 
A kötet a szerző hálás, meleg szívéről, éles megfigyelőképességéről, 
szellemes felfogásáról és írói készségéről tanúskodik. S. Sz. J.

Dr. Posta Sándor : A sport és az orvos. A szerző, aki egy személyben 
orvos és sportember, ebből a két szempontból bírálja a sport 
és különösen a magyar sport hiányait és ferdeségeit. Élesen rávilágít 
arra, hogy az iparostól a trénerig mindenkinek ju t szerep, csak az 
orvos tanácsai és állandó, szükséges ellenőrzése hiányzik. így azután 
könnyen érthető, hogy a sport legfőbb eredménye — a nagy tömegek 
egészségének megtartása és biztosítása — nagyrészt elvész és olyan 
kinövések születnek, amilyen a középiskolások és nők versenyzése 
a felnőtt férfisportolók mintájára. Pedig egészségvédelmi szempont
ból a fiatalkorúak és nők sportjának testnevelésnek kellene lennie, 
ami annyit jelent, hogy nem verseny és rikord legyen a főtörekvés, 
hanem a klasszikus és harmonikus testmozgás, a testnek és egyénnek 
a tisztaságra és testi és lelki kiegyensúlyozottságra való nevelése és 
a test minden egyes részének arányos és céltudatos fejlesztése. Ezért 
szükséges az iskolai fürdők nagyohbarányú felállítása, a sportorvos 
belevonása a torna- és sporttanításba és a mindennapi testnevelési 
óra. A középiskolások versenye testnevelési szépségverseny legyen, 
fősúlyt a kifogástalan mozdulatokra és a sportetikára, a helyes 
szellemi beállítottságra helyezze. A fejlődő szervezetet a nagyok 
versenyzési módjába beleilleszteni káros és ennek az egyenes követ
kezménye az időelőtti letörés.
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Örömmel kell üdvözölni Posta bátor és igaz szavait és valóban 
kívánatos volna, ha a pedagógusok és testnevelők az ő nézeteit minél 
szélesebb körben magukévá tennék és ezeknek a jól megalapozott 
•elveknek hatása alatt az eddigi intézkedéseket is revízió alá vennék.

A könyvnek ezek mellett az új meglátások mellett nagy előnye, 
hogy a közismertnek minősített tényeket — mint a sport önfegyel
mező, szexualitást levezető és a tiszta, egészséges életre és házasságra 
nevelő hatását — több helyütt kidomborítja és ezáltal azoknak is 
útm utatást ad, akik a kérdésben kellő járatossággal még nem ren
delkeznek. Pedagógus köreink figyelmét rá felhívjuk.

Dr. Menyhárd Irén.
Dr. Veszély Ödön: Pedagógia. Második teljesen átdolgozott kiadás. 

1932. Tudományos zsebkönyvtár 171—172. a—b. Révai kiadás.
Lapunk legutóbbi számának könyvszemléjében esik szó Weszely 

egy másik művének ismertetése során a szerzőnek e legújabb mun
kájáról. Csak pár szó vonatkozik reá, de már ezek felkelthetik a 
pedagógus érdeklődését e kicsiny alakban megjelent, de nagyjelen
tőségű neveléstani munka iránt, mert ez „kultúrfilozófiai alapon 
állva a jövő pedagógiáját“ jelenti.

Nagy szó ez a mai világban, mikor egyrészt a nagy anyagi és 
gazdasági válságok kétségkívül bénítják szellemi életünket s mikor 
a sok emlegetés folytán ugyan kissé megkopott, de lényegében külö
nösen ma, „kultúrfölényünk“-et mozdítja elő minden egyes tudo
mányos értékű könyv. Ez a munka pedig egyenesen hivatott arra, 
hogy necsak a szakembernek tegyen hasznos szolgálatot, de a nagy- 
közönség érdeklődését is felkeltse és kielégítse. I t t  különösen a szü
lőkre gondolok, kik Istentől hivatott, döntő fontosságú nevelési ténye
zők, nevelők, kiken azonban oly sok szomorú esetben beigazolódik a 
bibliai szó, hogy „sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a válasz
to ttak“ .

A szakember számára e mű legnagyobb értékének látom azt az 
éleslátású átpillantást, mellyel a szerző a neveléstant az egész szellemi 
élet középpontjában látja és láttatja. Tágabb értelemben szerinte a 
neveléstan ,,a műveltség tudománya, mely a neveléssel az embert be 
akarja kapcsolni a művelődés folyamatába, hogy életfeladatait minél 
tökéletesebben megoldhassa s maga is necsak részese, hanem egyúttal 
tevékeny munkása legyen a kultúrának“ , Ebben a meghatározásban 
benne rejlik a nevelési cél kitűzésének ideálizmusa és a módszer reális 
megválasztásának szükségessége. Rávilágít a pedagógia elméleti és 
gyakorlati jellegére, annak normatív jelentőségére, az öntevékenység 
fontosságára.

A pedagógia segédtudományainak felsorolásakor is kiszélesíti az 
olvasó látókörét, mert az etika, psichológia, logika, esztétika, köz- 
gazdaságtan és egészségtan mellé odasorolja a gyermektanulmányt 
(pedológia) és a szociológiát is. A mű felépítése magyarázza meg a 
látókörnek e kiszélesítését. Vessünk ebbe is egy pillantást 1
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A filozófiai alapon álló nevelő az ember szellemi képességét a 
műveltség értékes tartalmával akarja kifejleszteni, ezért öleli fel 
pedagógiája a mai műveltséget a maga egészében :

Kultúr értékek (mai műveltségünkben) : 
realisztikusak szociálisak ideálisak, ezeknek

tes i-ga zd a sá g i-te ch n ik a i; társadalm i, á llam po lgári, e r k ö lc s i ; tudom ányos, művészi, vallásos
nevelés felel meg.

y v v
Ezekkel a nevelési irányokkal fejleszti az akaratot, értelmet, érzelmet. 
Á cél eléréséhez szükséges eszközökként vizsgálja a kényszerítő szug- 
gesztív és értelmi nevelési eljárásokat. Mindezeknek megvilágítása 
folyamán ismerteti a szerző a tudományos értékű régi elveket is, 
de feltárja az új kutatások problémáit és eredményeit is. Egyéni 
érdeklődésének heve átfűti a hozzá közelebbálló fejezeteket (pedo- 
lógiai, kísérleti pedagógiai kérdések), de a tudós tárgyilagosságával 
jelzi az eredmények újszerűségét, vagy eldöntetlenségét (egyéni 
jellemlapok és szabad irodalmi jellemzés, az ifjúság felvilágosításá
nak kérdése). Nagy érték még a minden cikkhez fűződő gazdag 
repertórium, mely a régi és új, honi és külföldi írókat és műveket 
magában foglalja.

A „népszerű“' kiadásban megjelent mű azonban a művelt nagy
közönség körében is valóban kedveltté válhatik az új eredmények 
közlése, az érdekes, világos szerkezet, könnyed előadás s az elvek 
gyakorlati alkalmazására vonatkozó útmutatások folytán.

Végül kétségtelen, hogy szakember és nagyközönség tudásvágyát 
és érdeklődését egyaránt fokozza a közismert pedagógus új munkája, 
mert vele a neveléstudománynak egyéni, egyházi, nemzeti és általános
emberi szempontból való fontosságát bizonyára sok olvasójának lelké
ben tudatosabbá tette. Dr. Zelenka Margit.

Magyar Protestáns Almanach 1933. évre. Szerkesztik Gegus 
Dániel, herceg Hohenlohe Károly Egon, és dr. Laurentzy Vilmos, 
felelős szerkesztő. Budapest. Ára nincs megjelölve. 418 oldal.

ízléses külsejű, vaskos kötet került a magyar protestáns olvasó- 
közönség kezébe a fenti címen. Kíváncsi várakozással lapozgat benne 
mindenki, hiszen a címről ítélve régi hiányt pótol ez a mű a protestáns 
egyházak életében. Eddig nem volt könyvünk, amely a magyar pro- 
testántizmusnak hűséges és teljes képét mint tükör időről-időre föl
m utatta volna, hiszen a rendszeresen megjelenő protestáns naptárak, 
amelyek már évtizedek óta kitűnően teljesítik hivatásukat a maguk 
helyén, főleg a nép számára készültek, s a műveltek igényét - külön 
céljuk szem előtt tartásával — nem is szolgálhatták. Ezért már magát
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azt a tényt, hogy a Magyar Protestáns Almanach megjelent, és hogy 
szép külsőben és nagy tartalommal jelent meg, mint jó eredményt 
örömmel vesszük tudomásul.

A mű címe és a szerkesztőbizottság közlése szerint egy évről- 
évre kiadandó munkával állunk szemben. Harsányi Zsolt író a 
könyvhöz írt előszavában azt mondja: „A könyv címe lehetne más is. 
Ilyenféle : Tanuld meg önmagad leikét és tedd teljessé, mert ha ezt 
Istentől kapott lelkeddel nem teszed, a porba veted Isten ajándékát.“ 
Tehát a Magyar Protestáns Almanach jóval több akar lenni, mint a 
protestáns egyházaknak, vagy akár az egész magyar protestántizmus- 
nak külső ismertetője, vagy az egy esztendő alatt lepergett esemé
nyeknek a krónikása : a maga teljességében akarja a fölhasznált 
betűkön keresztül megszólaltatni a reformáció lelkét és visszhangot 
akar kelteni szavával az egyes protestáns emberekben. Produktív 
munkát akar végezni a lelkekben.

Ennek a célnak a szolgálatában állnak a könyv tekintélyes 
részét elfoglaló tanulmányok (390. oldal). Harsányi Zsolt előszava 
után Dr. Karner Károly a protestántizmus világhelyzetéről ad álta
lános képet, Dr. H. Gaudy László pedig Németországnak mai pro
testáns közviszonyairól értesíti az olvasót. Mindkét tanulmány 
kimerítő tájékoztatást ad és alaposan válaszol olyan kérdésekre, 
amelyek manapság közszájon forognak, de amelyekre nézve eddig 
a magyar protestáns társadalom nagyrészt a napi sajtó bizonytalan 
értékű közleményeire volt szorulva. Makkai Sándor, Péter Mihály 
és Papp Fülöp a romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai protestáns 
közviszonyokat ismerteti. Könyvünknek sok tekintetben ez a leg
szomorúbb szakasza. Nagyon helyes, hogy ezek a kérdések a leg
illetékesebbek írásán keresztül tárulnak fel olvasóink előtt, hiszen 
a megszállt területek protestánsainak élete igazán a legközelebbről 
érdekel mindnyájunkat. Kellemetlen a legutóbbi cikknek, Papp 
Fülop püspök cikkének túlságosan rövidre szabott volta. A sorra 
következő két tanulmányban Dr. Sebestyén Jenő a református, 
Dr. Varga Béla az unitárius vallásról ír. Itt erősen hiányzik az evan
gélikus vallásról szóló dolgozat. Dr. Szabó Aladár a magyar protes
tántizmus rövid történetét adja, a következő öt cikkben megismer
kedünk a protestántizmus hatásával, amint az a politikai (Bállá 
Antal), szépirodalmi (Dr. Nagy Sándor), tudományos (Dr. Bácz 
Lajos), tanügyi (Dr. Neményi Imre) és gazdasági (Dr. Ihrig Károly) 
életben érvényesült. Forgács Gyula a protestántizmus lélekrajza és 
Dr. Victor János a Ma vallási problémái című cikkek után találjuk 
mint befejezést Szabó Imre, Kemény Lajos és Dr. Csíki Gábor tanul
mányait a három magyar protestáns egyház életéről.

Amint a felsorolásból látszik, igen széles kört fog át az almanach 
tanulmányaival, s ha valóban évről-évre fog megjelenni a könyv, 
akkor talán kissé sok is az 1933. évi kötet anyaga. Ennek azonban 
valószínűleg abban van a magyarázata, hogy a szerkesztőség a 
legelső kötetet, mint megindulást, szélesebb körre akarta kiterjeszteni.
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Szerettük volna itt  befejezni ismertetésünket, de mivel az alma
nachnak, sajnos, itt még nincs vége, kénytelenek vagyunk a továb
biakra is megtenni megjegyzésünket. És ha a kötet eddigi részéről 
nagyrészt csak elismeréssel szólhattunk — ami főleg a cikkírók 
érdeme —, tárgyilagosságunk megköveteli, hogy az ezután következő 
rész súlyos hibáira is rámutassunk. Ezeket a hibákat és hiányosságokat 
részben ugyan a szerkesztőség is elismeri zárószavában, de mégsem 
hallgathatunk róluk. Egyházi és világi vezetőink életrajzában a 
püspökök és világi munkatársaik állnak előttünk. I tt feltétlenül 
kellemetlen, hogy fényképet nem közöl mindegyiknél. Adatai nem 
megbízhatóak. Pl. Raffay Sándor müvei közül kihagyja az Agendát, 
a Prédikációs kötetet, sőt a püspök életének talán legfontosabb 
müvét, az Újszövetség fordítását is. ,,A protestáns egyházak és 
lelkészeinek névsora“ cím már maga is igen furcsa. Ez alatt a cím 
alatt egyházmegyénként találjuk felsorolva az egyházközségeket és 
a lelkészeket. Tele hibával. Több éves változásokról nem tud az 
almanach. Régen meghalt emberek szerepelnek a felsorolásban. 
A fényképek közlésénél itt is nagy hiányok vannak. Úgy a személyek 
nevei, mint a községekéi nagyon sűrűn hibásak. A neveket itt-ott 
szinte nevetségesen elferdíti. A budapesti evangélikus egyházmegyé
ben Broschko G. Adolf is, meg Kemény Lajos is esperesként szerepel. 
A ceglédi lelkészi állás már két éve be van töltve, az almanach szerint 
üresedésben van. Az iskolák felsorolása is hibás. A budapesti gimná
zium mint reálgimnázium szerepel, hiányzik az aszódi polgári leány
iskola, de viszont benne van az aszódi egyházkerület jogakadémiája. (!) 
Borzasztóan bántó az, hogy evangélikus vagy ágostai hitvallású 
evangélikus név helyett állandóan az ,,ág ev.“ abszolút rossz elneve
zést használja.

„Egyháztársadalmi szervezeteink és vezelöi“ cím alatt teljes 
káoszt találunk. I tt  látható például Dr. Tóth István helyettes állam
titk á r fényképe, és még sok fénykép, amelyről az olvasó nem is sejti, 
hogy miért került ide. Szántó Róbert, kelenföldi lelkészről meg
tudjuk, hogy a kelenföldi konfirmáltak egyesületének elnöke, de 
hogy más foglalkozása is van, azt nem. A két legfontosabb egyház
társadalmi szerv, a Magyar Kálvin-Szövetség és az Országos Luther- 
Szövetség egyáltalában nem szerepel, de benn van, mondjuk, a 315. 
cserkészcsapat, azonban anélkül, hogy megtudhatnók, hogy mégis, 
hol, merre székel. A folyóiratok felsorolása hiányos és rossz adatokat 
tartalmaz. Nem tesz említést pl. az Ifjú Évekről, amely van, de annál 
inkább a Szarvasi Közlönyről, amely nincs, stb. stb. stb.

Ugyanezeket lehet elmondani a szerintünk teljesen fölösleges 
„Közhivatalok“ rovatról. Az új kormány már benne van, de a 
minisztériumok beosztása még a régi. Megtaláljuk a protestáns ügy
védek, orvosok és mérnökök névsorát, a pénzintézeteket, utazási 
irodákat, üdülő- és kirándulóhelyeket, kórházakat, végül a hono
sítási eljárás leírását, visszahonosítással, útlevél, erkölcsi bizonyít
vány és lakbizonylat, valamint a fegyverviselési és autóvezetői iga
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zolvány szerzésének a módját. Nem szerepelnek azonban benne 
egyházunk munkásai, vallástanárok, tanárok, tanítók.

Nem oktalan és céltalan kritizálás szedette össze ezeket a hiányos
ságokat és hibákat az ismertetővel, hiszen az említett furcsaságok 
az egész könyvben található hibák közül csak egy kis ízelítőt adnak. 
Azt mondhatjuk, hogy az almanachnak ez a része teljes sikertelen
séget ért el. Pedig ha fontos egy ilyen évkönyvben a könyv első 
részét elfoglaló tanulmányi rész, nem kevésbbé fontos az egyházak 
mai életét feltüntető kimutatás sem. Csakhogy éppen ennek egész 
pontosnak és megbízhatónak kell lennie, mert e nélkül az egész 
munka semmit sem ér. Abban a reményben várjuk az almanach 
következő kötetét, hogy abban az említett hibákat már egyáltalában 
nem fogjuk megtalálni, s azoknak elhagyásával egy teljességében jó 
évkönyvet talál a magyar protestáns közönség.

Ruttkay-Miklian Gyula.

A személyiség nevelésének magyar elmélete. Schneller István 
rendszere. írta  Tettamanti Béla, megjelent a szegedi egyetem Actái- 
nak filozófiai és pedagógiai csoportjában, 1932-ben. 140 1.

A mű két nagyobb részre tagolódik, bennük kisebb fejezetekkel. 
A dolgozathoz német nyelvű kivonat csatlakozik. Az alant követ
kező ismertetés a munka főbb gondolatainak egymásutánját igyekszik 
adni.

I. Elméleti alapvetés. Schneller István neveléselméletében a 
nevelés elve és középpontja Jézus Krisztus, ki személyében a nevelés 
történetét és elméletét is meghatározza. Világnézete szerint a világ
rendet isteni célgondolat valósítja meg.

De isteni akarat szabja meg a fejlődés irányát is. Az isteni cél
gondolat magasabbrendű valóság, Isten országa, amely létezik, már 
pedig egyetlen igazán létező van s ez az eszmék országa.

Az isteni szeretet, mint belülről mozgató elv, benne van a mi 
tapasztalati világunkban, éppen azért neveléselméleti munka a fel
tétlen, megvalósításra való értéket ne a földöntúli világban keresse, 
hanem a földön. S e keresésben Isten a célhoz vezető, kinek az egyedüli 
érték : a szeretet a lényege. Ez a szeretet bennünket is áthat, Istent 
keresteti velünk s az Isten országának tagjává tesz. Ez a világ végső 
mozgató princípiuma, nemcsak a gyakorlati, hanem az elméleti 
életünkben is.

A nevelésnek sem lehet más hivatása, minthogy az említett 
feltétlen értékű célt szolgálja az egyénen keresztül. Ezt a célt a 
személyiséggel tudja szolgálni. Ezért a nevelés célja az etizált és 
tudatra emelt egyéniség, azaz személyiség. A személyiség eszméje 
elvként meghatározza a nevelés elméletét, ez az elv kívánja, hogy a 
nevelő maga személyiség legyen, a növendék pedig azzá váljék. 
Mindezek m iatt lehet Schneller neveléselméletét a személyiség pedn- 
gógikájának nevezni.
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Az egyéniség, mint természetadta egység, kölcsönös hatásban 
van az isteni Egésszel. Fejlődésének az az értelme, hogy ez egyéniség 
eredeti sajátosságai differenciálódnak. De résztvesz az egyéniség 
alakulásában a közösség is, mint „milieu“ , amelybe az egyéniség 
„bele van helyezve“ .

Az egyéniség van, a személyiség lesz a célrarendelt fejlődés 
eredményeképpen. A fejlődés kettős vonalú, az egyéniség 1. vallás
erkölcsi cél felé irányul; a 2. ennek az irányulásnak szándékos, 
tudatos elősegítése. A személyiséggé válás folyamata az isteni elren
delés, a teleológikus világrend megvalósulását jelenti. De mert kelet
kezését történeti hatalmakkal való kölcsönhatásnak is köszönheti, a 
közösségbe tartozást is erkölcsösíti a „szeretet szolgálatában“ . Ez 
adja a személyiség értékét. E tényben egyszersmind feloldódik az a 
látszólagos ellentét, mely egykor az individuális és szociális peda
gógiát szembeállította.

Az egyén csak úgy fejlődhetik ki személyiséggé, vagyis legértéke
sebbé, ha a közösségen keresztül az isteni célgondolat szolgálatában 
áll. Minthogy legértékesebb : erkölcsi valóság, de személyes jellegű 
lét, mely érzületében ismerhető meg, fejlődése tudatos alakító be
folyások hatására történik. Fejlődésről csupán az érzület alakítása 
(alakulása) szempontjából beszélhetünk. A személyiséggé nevelés 
szándéka nem egyéb, mint a világrend végső értelmét megvalósítani 
segítő akarat. A világrend erkölcsi. Kérdés : hogyan válik a szemé
lyiség erkölcsössé ? Azáltal válik, hogy maga is tudatosan akarja a 
közösséget szolgálni s ezzel Isten országát megvalósítani.

Schneller az erkölcsösödő egyén fejlődésében három értékfoko
zatot különböztet meg : az érzéki, a történeti és a tiszta Énség fokait. 
Nyilvánvaló, hogy itt csak logikai szkéma, metafizikai magya
rázó elv ez a fokozat-megállapítás, főleg Hegel filozófiájának szellem- 
történeti hatására. Tettamanti szerint nem szorítható az egyéni élet 
erkölcsi fejlődése e genetikus fokozatokba, mert nehezen méltányol
ható álláspont a II., hogy t. i. az egyén beleolvad a közösségbe. 
Schneller is úgy magyarázza, hogy a személyiséggé válás feltétele a 
történeti Én fejlődésébe való beleélés, annak átélése. Nincs itt egyéb
ről szó, minthogy az egyénnek át kell élnie a történelem igazi életét, 
vagyis bensőleg újraélni a kultúránk kialakulását. (Ezt végzi az 
oktatás.) Egész röviden szólva, úgy megy ez végbe, hogy az egyén 
fejlődésében a szubjektív szellem (egyéniség foka) az objektív szellem 
(történelem-kultúra) segítségével kapcsolódik bele az abszolút szel
lembe.

A személyiség az isteni célgondolat szükségszerű kiélésében, 
mint valami „kategorikus imperativus“ birtokában, annak rigoro- 
zitása nélkül, szabad és boldog. Vallásos érzésünk az Istentől függés 
érzését kelti bennünk, erkölcsi érzésünk (lelkiismeret) szabaddá tesz. 
így a tiszta Éniség álláspontján megszűnik a determinizmus és 
indeterminizmus ellentéte. Valláserkölcsi jellemmé lesz, amely ily
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módon magasabbrendű erkölcsi életet él. Irányelve kettős : vallásos 
és erkölcsös — a közösség és Isten szolgálata.

A vallásosan erkölcsös személyiséget éppen a közösségért való 
•élet teszi feltétlenül értékessé. Nincs egyén közösség nélkül, sőt a 
közösségből származó erők teszik személyiséggé is. Viszont a közösség 
(az egész) is csak egyesekben és egyesek által létezik.

Minden közösség az Isten országa megvalósulásának egy-egy 
fokozata, mert alkotói — az egyesek •— az isteni gondolat hordozói. 
A fokozatok tagjai pl. az időben megjelenés sora szerin t: család, törzs, 
nemzet emberiség. Mindez metafizikai értelmezéssel a szeretet 
országába, az Egészbe tömörül bele. Mindegyiknek az isteni gondolat 
megvalósulásának mértéke ad értéket. Mindegyik csak a maga sajátos 
.rendeltetése által válik a szerves egység tagjává. Együtt nagy orga
nizmust alkotnak, minden egyes alakulatuk egymást élete és értéke 
szerint kölcsönösen feltételezi, de közöttük — létezésüket tekintve ■— 
különbség nincs, mert minden egyes Én egyenlő érvénnyel torkollik 
a végső egységbe a szervezetben elfoglalt helye által. Mindegyik 
szervezet kifejlett formájában személyiség. Pl. a nemzet, melynek 
teste a haza, lelke a nemzeti nyelv és vallás, mint értő lélek a törté
netében, mint érző a haza szeretetében, mint gyakorlati a haza 
törvényeiben és szokásaiban van meg.

A történeti hatalmak (pl. a nemzet) mint szervek fejlődnek, benső 
kiteljesedéssel és felfelé haladva egymás fölé tagolódással. E szervek 
értéke a szervezet számára annál inkább emelkedik (ezt jelenti a 
, .benső kiteljesedés“), minél sajátosabb, differenciáltabb a szerv 
működése. Míg a felfelé haladó tagolódás a szándékos egyéni akarat 
eredménye. A személyiség közösségi érzése ,,a maga sajátosságát 
egészen a köz építésére ajánlja fei“ (Schneller) s ennek a személyiség
nek erőforrása Isten.

Schneller optimizmusában az emberiség fejlődését ténynek látja 
a természet erői felett való fokozatos uralkodásban és a szellem min
dent felölelő kifejtésében. Tehát végső eredményként megvalósul 
a szeretet végtelen országa. Mikor Schneller a történeti életet szemléli, 
úgy találja, hogy benne a középponti fény Krisztus személyisége. Benne 
nyilatkozik meg egyetemesen a keresztyén szeretet elve. Ő előtte az 
érzéki Éniség álláspontja van, ebből csakhamar a társadalmat elismerő 
ember fejlődött. Bekövetkezik a történeti Éniségek kialakulása, 
melyek nem akarják elismerni az egyént a maga sajátosságában, 
más felől nem ismerik fel másféle kollektív formának létezését.

Krisztus fenséges élete jelenti a tiszta Éniség fokára emelő győ- 
zedelmet. A történeti életben Krisztus megjelenését nem követte 
ugyan döntő fordulat, nehéz küzdelme volt az újkor elején is. Ámde 
az emberiség fejlődése nem magára hagyott erők játéka, hanem 
benne egy magasabb vezető szellemnek, Istennek vezető elve érvé
nyesül, egy cél felé való kialakulás. Az emberiség egész múltja nevelés 
a cél felé. Az irányító maga Isten, de Isten szelleme nem önkényes 
beavatkozás, hanem örökös útmutatás.
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Isten e vezető szellemének megértését a történeti élei ismerete teszi 
lehetővé. Ez az ismeret, mint eleven erő, nevel bennünket az isteni 
szellemmel egycélú szellemiségre. Az eleven erő arra hajt, hogy ne 
tétlenül várjuk Isten országa megvalósulását, hanem akarjunk sze* 
mélyiséggé válni. Éljük át egyesként az emberiség történetét, vele 
való bensőséges érintkezésben nevelődjünk személyiséggé, hiszed 
nagy történeti korszakok megindítása mindig személyiségekhez 
van kötve.

A bennünk munkáló legfelsőbb szellem semmi egyéb, mint az 
isteni célgondolatot megvalósítani akaró nevelő szándék. Ezért a 
nevelés valóság, de egyben metafizikai szükségesség is, hogy valóra 
váljék a szeretet országa. Magunknak is személyiséggé kell válnunk 
a teremtés célja érdekében, ezzel a nevelés kötelesség is, a világegyetem 
rendje értelmében. Míg az eleve elrendelésbe vetett feltétlen bizal
munkból a nevelés lehetőségének gondolata ered.

Az elméleti alapvetés ismertetése természeténél fogva terjedelmes 
lett, célunkhoz mérten talán a kelleténél is hosszabb. Törekvésünk 
ezek után csak az lehet, hogy az értekezés második nagy szakaszát 
jóval rövidebbre fogva mutassuk be.

II. A nevelés intézményes rendje. Mivel az egyén teljes kifejlődését, 
művelését, a történeti hatalmak határozzák meg, ezek a nevelésnek 
hivatott tényezői. A művelő anyag valóban történeti jellegű. Az állam 
pedig, ha kultúrállam, hivatott a nevelés vezetésére, viszont a társa
dalom a maga eleven tagoltságával a nevelés hivatott gyakorlója. 
Schneller Eötvössel együtt vallja, hogy a nemzeti eszmény szem
pontja az egyedül helyes, amely arról győz meg, hogy a közoktatás 
szervezésében vezető elv a szociális hatalmak (körök) elismerése. 
Ennek megfelelően az iskolák rendje a következő : a) családi iskola,
b) a népiskola, c) a középiskola és d) a főiskola. Legyen külön elő
készítő fok a középiskolára (ez két év) és a főiskolára (liceum).

A művelődési anyagot a személyiség elve határozza meg. Itt csak 
a szociális hatalmak kultúrkincse jöhet tekintetbe. Ezt a kifejlődött 
kultúrát át kell életni a növendékekkel, a történeti fejlődés nyomait 
követve. így ju t a történelem a nevelő-oktatás középpontjába, még
pedig Schneller mereven ragaszkodva a koncentráció követeléséhez, 
a középiskolának az egyetemes történelem legyen egyedüli tan
tárgya. Tettamanti szükségszerűen rám utat arra, hogy ez a követelés 
elvi szempontból azt jelentené : a művelő anyag teljes tartalm át 
történetivé kell átalakítani.

Schneller szerint a nevelésben a személyi tényező a fő, Herbarttal 
szemben, ki az objektív tényezőt ta rtja  fontosnak. Természetesen 
Schneller is nevezetesnek tekinti az oktatás tárgyi elemét, de a szemé
lyiség nevelési hatása lebeg mindig szeme előtt. Fontos, hogy a nevelő 
a növendéke lelki világát megfigyelje, az őt érő hatásokat állandóan 
számba vegye, jöjjön rá az egyéni különbségek okaira. Ily módon 
tágul a nevelés elmélete az individuálisból szociális pedagógikává.
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Gyakorlati tanácsokat is ad az egyéni lélek megismerésének mód
jaira, de a nevelőnek nemcsak általános lélektani ismeretekkel kell 
rendelkeznie, hanem állandóan érdeklődnie kell a növendék egyéni
ségének mindenirányú megnyilatkozása iránt. Erre a szeretet hatalma 
képesíti.

Hogy a növendék személyiséggé alakuljon, szükségszerű, hogy 
az ismereteknek érdeklödésszerü formája alakuljon ki benne. Ezért 
tartja Schneller az oktatás legcélravezetőbb módjának az érdeklődés 
keltését és ébrentartását. Visszahatás ez arra az eljárásra, mely á 
tétlen befogadást, legjobb esetben a logikai megértést tekintetté 
célnak. A tanító legyen tisztában azzal, hogy az ismeret érdeklődés- 
szerű formája a teljes személyiségből indul ki s ez ragadja magával 
a növendéket a személyiséggé fejlődés felé.

Tettamanti, ahogy a németnyelvű kivonatban szerényen meg
jegyzi : csak Versuchnak tekinti dolgozatát, csak arravalónak, h o g y  
vele a további, részletekbe menő vizsgálódásnak útját készítse elő.

A neveléstudomány magyar feladatai között a legtöbb ered
ménnyel biztat s bizonyára a legsajátosabb feladat a magyar nevelői 
gondolkodás múltjának feltárása. Tettamanti értekezése éppen ebből 
a szempontból elsőrangú teljesítmény. E Szemle már ismertette 
idevágó előző munkáját (A közösség gondolata Kármán Mór nevelés- 
elméletében), mostani nagyobb átfogású dolgozata ugyanebbe a 
munkatervbe illik. A munkából meglátszik, hogy Tettamanti Schnel- 
lernek egész rendszerét magához kapcsolta s ezzel lelkileg bekapcsoló
dott a hagyományokat ápoló kolozsvári pedagógiai és filozófiai 
iskolába. Schneller rendszere igen alkalmas erre és a további fejlesz
tésre is, hiszen minden tudományosan megépített rendszernek a 
fejlődésképesség a legfőbb jegye. A zárt rendszer a tudomány, a 
fejlődés számára halott.

Stílusa a rendszer filozófiai alapvetésének megfelelően tömör, 
világos. Finom játékkal rakja színes mozaikká a maga gondolat
kövei közé az odaillő Schneller-idézeteket. Nem tartózkodik a bírá
lattól sem, ezért munkája nem csupán ismertetés, mint ahogy mondja. 
A logikának szinte élményszerüen követhető gyémántszálaival szőtte 
össze ezt az elevenül ható, ma már történetté vált neveléselméletet, 
melynek alaposabb kibogozását másokra hárítja. Nemes szándéka 
megérdemli, hogy óhajtása teljesüljön, elsősorban — minthogy olyan 
alapos ismerője lett — a maga törekvése útján.

Különben : az eredet, a műhely fémjelezni szokta a munka 
értékét. A sorozatot, ahol Tettamanti értekezése megjelent, Imre 
Sándor és Bartók György szerkesztik.

Nagykőrös. Juhász Béla.
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Feuille Mensuellc d’Information.

A Nemzetközi Tanítószövetség havonként kiadott folyóiratában s négy 
havonként megjelenő értesítőjében tájékoztatja olvasóit a szövetségébe 
tartozó országok, csaknem az egész világ nevelésügyéről, a tudományos 
pedagógia és a gyakorlati nevelés reformtörekvéseiről. A Nemzetközi Tanító
szövetség kiadványainak magyar fordításban való közzétételére vállalkozott 
a Magyar Tanítószövetség nemzetközi titkára, Molnár János debreceni reí. 
tanító. E vállalkozás első eredményeképpen kiadta a Nemzetközi Tanítószö
vetség havi hivatalos kiadványának, „Feuille Mensuelle d’ Information“ 
októberi számának magyar fordítását. Feuille Mensuelle d’ Information vál
tozatos tartalmánál fogva kétségtelenül a legérdekesebb pedagógiai folyóirat. 
Számot ad a Szövetségbe tartozó országok minden említésre méltó pedagógiai 
eseményéről. E híradásból egy egységes kép formálódik ki, a mai nevelés, a 
Ma iskolájának képe. A Feuille Mensuelle d’ Information októberi számá
nak változatos tartalmából nehány híradás kiemelésére szorítkozunk.

A Nemzetközi Tanítószövetség 1932 júliusában Luxembourgban tartott 
kongresszusán érdekes határozatokat hozott a történelem nemzetközi okta
tására vonatkozólag. Kifejezést adott azon meggyőződésének, hogy a nem
zetek és civilizációjuk egymástól való függése a gondolkodásnak a mai világ 
struktúrájához való átidomulását kívánja. E nemzetközi szellem kialakítása 
mindenekelőtt nevelési kérdés, ezért a kongresszus szívósan tovább folytatja 
a nemzetközi szellem kialakítására alkalmas nevelés programmjának és mód
szereinek tanulmányozását, a tanulmányozás eredményeinek érvényesítését. 
A történelmi oktatás —• a kongresszus szerint — féltékenyen őrködjék az 
igazság fölött, tartsa távol mindazt, ami a külföld ellen gyűlöletet keltene, 
de használjon fel mindent, ami kifejezésre juttatja a népek szolidaritását; 
a nemzeti tagegyesületek pedig hazájuk iskolai törvényei által nyújtott 
lehetőségek felhasználásával biztosítsák a tendenciózus kézikönyvek meg
tisztítását, vagy kiküszöbölését; kövessenek el mindent, hogv a nemzetközi 
szellemet fejlesszék, megvalósítva így a nemzeti és nemzetközi történelem 
között fennálló ellentétek kiegyenlítését ; hirdessék, hogy a népek fejlődése 
az anyagi és szellemi javaknak a nemzetek között egyre nagyobb jelentő
ségű szüntelen kicserélődésétől függ.

A luxembourgi kongresszus a gazdasági krízissel is foglalkozott, amely 
szerinte is mind aggasztóbbá válik. Véleménye szerint e világgazdasági krízis a 
mai gazdasági rendszer következménye, e válságot egészséges nemzetközi 
szellem nemcsak csökkentheti, de meg is szüntetheti. A kongresszus felhívja 
az összes országok kormányait, hogy e világkrízist békés úton, a nemzetközi 
együttműködés útján igyekezzenek megoldani.

Tárgyalta a kongresszus a kormányok tanító- és iskolaellenes táma
dásait. Annak minősíti ugyanis az oktatószemélyzet fizetéscsökkentését, 
miért is tiltakozik azon politika ellen, amely pénzügyi nehézségeket a tanítók 
életnívójának csökkentése által igyekszik megszüntetni. Az ilyen takaré
kosság súlyosan veszélyezteti az ifjú generáció jövőjét.

Az egyes országok tanügyi állapotáról közölt híradásokból nehányat, 
amelyek közelebbről érdekelhetnek bennünket, ismertetünk.

A német birodalom a német ifjúság minél intenzívebb testi nevelése 
érdekében bele kíván szólni mindazon vallási, társadalmi, politikai egvesület 
működésébe, amelyek sporttal foglalkoznak. Az egységes irányítás ez egyesüle
tek sporttevékenvségére is igen jó hatással lehet, de helyeselhető különösen 
azért, mert az ellentétes világnézetű, különböző politikai pártállású egyesii-
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leteket közelebb hozza egymáshoz, a faji és államegység gondolatát ápolja 
és erősíti.

A német birodalmi kormány az ifjú munkanélküliek (szellemi munkások 
is !) számára olyan intézményt létesített, amelynek gondja e munkanélküli 
testi és szellemi munkásoknak közmunkákkal való közös foglalkoztatása. 
Ez intézkedés célja kettős : a szellemi és testi munkások közelebbről ismerjék 
meg egymást, a német nép vezetésre előkészült ifjúsága becsülje meg a testi 
munkát és munkást; a szociális ellentétek csökkenjenek, másodszor az ifjúság 
aktivitását produktív munkában fejtse ki és kösse le.

A francia tanítók nemzeti szindikátusának kongresszusa erőteljesen állást 
foglalt a fizetés csökkentése ellen. Felajánlotta azonban a közreműködését a 
miniszternek a szolgálati beosztásnál elérhető megtakarítások keresésénél, 
kikötötte azonban, hogy az esetleges iskolamegszüntetések csak a tan
személyzet delegátusainak beleegyezésével hajthatók végre s hogy ezeket új 
iskolák felállításával kell pótolni. Az 1932 augusztus havában hozott határozat 
eredményeként Franciaország mintegy 1000 népiskolát szüntetett meg, viszont 
2000 új iskolát állított fel. A szindikátus kifejezést adott a munkás osztállyal 
való teljes szolidaritásának, küzdeni kíván a kormány és az uralkodó osztály 
mindazon törekvései ellen, melyek a nép érdekei ellen irányulnak és amelyek 
alkalmasak arra, hogy a békés lefegyverzés érdekében tett erőfeszítéseket 
meggátolják.

Anglia is a takarékosság és redukció útjára lépett : középiskoláiban fel
emelte a felvételi díjat s majdnem teljesen megszüntette az ösztöndíjat. Az 
angol pedagógiai közvélemény a kormány ezen intézkedését élesen elítélte. 
Példaképpen Franciaországot állítja a kormány elé, Franciaország ugyanis 
az iskolai díjak fokozatos csökkentésével rövidesen megvalósítja az ingyenes 
középiskolai oktatást.

A román tanítók 1932 augusztus havi kongresszusa örömmel állapította 
meg, hogy az új kormány szakított elődei tirannizmusával és az iskola és annak 
munkásai iránt teljes megértést és jóindulatot tanúsít. Ezért a tanítóság szent 
kötelességének tartja, hogy az ország anyagi és szellemi rekonstrukciójának 
nagy művéből kivegye részét.

Csehszlovákia is takarékoskodik : csökkentette a tanszemélyzet fizetését, 
a népiskola osztálylétszámának maximumát 60 növendékben állapította meg 
az eddigi 40 növendékkel szemben. Ez intézkedése által a párhuzamos osz
tályok jó része megszűnt, sok ifjú tanító pedig elveszítette állását.

Jugoszláviában a népiskolai tanítóság a magas osztálylétszám ellen 
akciót indított. Az elemi iskolának ugyanis 1931—32-ben 1.193,063 növen
déke volt, 25,842 tanítóval, egy-egy tanítóra tehát 46 növendék esett, ugyan
ekkor azonban a középiskolában egy-egy tanárra csak 22 diák. A jugoszláv 
tanítók az osztálylétszámnak olyan mérvű csökkentését kívánják, hogy egy- 
egy népiskolai tanító osztálya ugyanolyan létszámú legyen, mint amennyi 
növendék esik egy-egy középiskolai tanárra. A számok beszélnek !

p. L

M E G JE G Y Z É SE K .

A filmoktatás ez évben nem kötelező. Ennek mindenki örvendett, mert 
az üzleti szellem minden ténykedésből kitűnt. Tény azonban, hogy igen 
fontos pedagógiai eszközre mutatott rá a Magyar—Holland kultúrgazdasági rt. 
Kár lenne, ha ezt ezentúl nem alkalmaznók, pedig protestáns iskoláinkat az 
állam nem kapcsolta bele akciójába. Szeretnénk tőlük hírt a filmoktatásra 
vonatkozólag. Mi közöljük, hogy két evangélikus iskola, a békéscsabai reál- 
gimnázium és budapesti leánykollégium házilag oldotta meg a kérdést. Kes
keny, veszélytelen filmek vetítésére alkalmas svájci gyártmányú Bolex-gépet



PR OTES TÁNS  T A N Ü G Y I  SZEMLE86

vettek s máris sok gyönyörűséget szereztek vele tanulóiknak. Ha a filmkölcsön 
még nehézkes, de fejlődő ügye kialakul teljesen, a rendes tanítás kiváló segéd
eszköze lesz a film.

Iskolaközi érintkezés. A magyar testvériség és összetartozás érzésének 
ápolása a tanuló ifjúságban, ez a gondolat vezette a nyíregyházi ev. reál
gimnázium tanári karát, amikor iskolájuk VIII. osztályú tanulóit levelezés 
útján szellemi kapcsolatba hozta a bonyhádi ev. reálgimnázium VIII. osztályá
val. A német nyelven megindult, de bizonyára majd magyar nyelven foly
tatódó, levelezésben a két VIII. osztálynak minden tanulója résztvesz. Ugyan
ilyen kapcsolatot fog Nyíregyháza Sopronnal is megindítani. A szomszéd 
középiskolákkal pedig úgy tartja fenn Nyíregyháza a testvéri kapcsolatot, 
hogy egymás önképzőköri ünnepélyein tanári és ifjúsági küldöttséggel 
képviseltetik magukat. így megjelent a debreceni református gimnázium 
részéről Péter Zoltán tanár és az önképzőkör négy tagja a nyíregyháziak 
Goethe-ünnepén, innen viszont Zwick Vilmos igazgatóhelyettes, Valent József 
és dr. Belohorszkv Ferenc tanárok az önképzőkör tíz tagjával vettek részt a 
debreceniek Arany-emlékünnepén. A megkezdett iskolaközi érintkezést a két 
iskola olyképpen fogja tovább fejleszteni, hogy a tavasz folyamán a két 
iskola zenekara és önképzőköre átrándul egymáshoz és a nyíregyháziak 
Debrecenben, a debreceniek meg Nyíregyházán mutatkoznak be egy-egy 
műsoros délután keretében a nagyközönségnek. Az anyagi áldozat, amelyet 
az iskolák ezzel magukra vállalnak, bőséges kárpótlást nyer az ifjúság között 
ily módon kifejlődő testvéri összetartozásban.

Karácsonyi számok súlyos kötegeit küldték szét a napilapok olvasóiknak. 
De milyen sivárság volt e számokban ! Egyik legelőkelőbb s legelterjedtebb 
lap egész számát a sportnak szentelte, ennek szolgálatában állottak cikkei, 
képei, sőt szépirodalmi részei is. Hát már csak ez érdekelhet, vagy csak ez 
kell, hogy érdekeljen mindenkit ? E lap a szövegrészében, nem a karácsonyi 
számában Dr. Révai Izor „Védekezés az iskolai idegesség ellen“ címen minket 
érdeklő cikket hoz egy külföldi kongresszusról való beszámolás ürügyével. 
S olyan pesti szellemességgel szól : Goethét idézi : „Gyerek ezt hallgatja 
örömmel, - de más kérdés, mit szólnak majd hozzá a tanügyi szakvéle
mények“. Ebben finoman megmondja, hogy a tanügyi körök véleménye nem 
egyezhetik meg a gyermekekével. Miről is szólhat e cikk ? Az osztályzat el
törlését kívánja, főleg magaviseletből —• hát hiszen erről volt már szó ; így 
felvetni egy napilap hasábjain még sem helyes ilyen nehéz fogas kérdést. 
Tény, hogy az élet is nagyon megosztályoz bennünket : miért ne tegye ezt az 
iskola ? Hiszen ezzel az életre nevel, azt pedig hatásvadászó cikkekben is 
szokták kívánni. Felveti ezután a házi feladatok elhagyását, mint kívánalmat. 
Ez is szép jelszó, s a munkaiskola kevesebb otthoni munkát ad, mint a régi. 
De tapasztalatból mondom, hogy különösen kis gyermekek szinte követelnek 
otthonra írni valót. A rendszeres testi munka követelése — mező, kert stb. ~— 
jól hangzik, de középiskolába talán mégsem kapálni küldik a szülők gyer
mekeiket, hanem szellemi értékek nyerésére. Arról, hogy az I—II. elemiben 
könyv mellőzésével, csak kézimunkával teljenek a napok, elmélkedjenek tanító 
kartársaink, de mintha a könyv mellőzését az egy Robinson kivételével s a 
természetes élethez való visszatérést már egy Rousseau nevű francia régen a 
külföldi kongresszus, Révai Izor és a Pesti Hírlap előtt kívánta volna. Nincs 
új a nap alatt ! Ilyen cikkek nem vezetnek a mai iskola nagyobb megbecsü
lésére. Már pedig erre lenne szükség.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK .
E m lék ezés  I teu k ő  Im ré re . Szemlénk legutóbbi számában fájdalommal 

jelentettük Benkó Imre halálát. Megboldogult kartársunk a matematikát és 
fizikát tanította a nagykőrösi református gimnáziumban. Ezrekre menő
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tanítványai hálával és szeretettel gondolnak reá, mint jóságos és jeles taná
rukra. Előkelő családból származott, üccsei magas állásokat foglaltak és 
foglalnak el (Albert alispán, majd közigazgatási bíró, Ferenc államtitkár), 
de ő a szerény tanári pályát választotta, melyen hivatásának élve s kiváló 
érdemeket szerezve hunyt el, 74 éves korában. Megnyerő, úri modorával és 
szeretetreméltóságával széles körben ismert és kedvelt volt ; mindenütt 
tisztelet, szeretet és nagyrabecsülés környezte. Az exact tudományok mellett 
a humánumok is vonzották szép lelkét s az egyházi és irodalomtörténetet, vala
mint a geneológiát értékes művekkel gyarapította. Részletesen megírta Arany 
János nagykőrösi tanárságát, mely ma elsőrangú forrásmunka. Az irodalom 
iránti különösebb vonzódása és Arany kultusza késztették arra, hogy rokon- 
gondolkozású társaival megalakítsa a Nagykőrösi Arany János Társaságot, 
mely őt elnökévé választotta. Széleskörű összeköttetései és fáradhatatlan 
tevékenysége révén ez a társaság olyan virágzásnak indult, hogy a vidéki 
irodalmi társaságok között első helyen áll. Benkó Imre az Orsz. Református 
Tanáregyesületnek is eleitől kezdve nemcsak egyik legbuzgóbb tagja, hanem 
megalakulásától egészen a legújabb időkig egyik munkás és érdemes jegyzője 
is volt. Méltó, hogy dicsekedve emlegessük és emlékét hálás kegyelettel őrizzük 
meg. ' Sz—/.

I , . v . I a budapesti református gimnázium tanára, életének
Dr. N em eth Gábor, | 52. ik> *anári szolgálatá£ak 28. évében 1933 január

6-án váratlanul elhunyt. Temetése január 9-én volt Monoron a tanáritestület 
és az ifjúság részvételével. A budapesti gimnázium egyik legkitűnőbb tanárát 
veszítette el Németh Gáborban. Kitűnő képzettségű, nagytudású, fárad
hatatlanul szorgalmas tanár, rendkívül értékes, jellemes, puritán, tanítványait 
igazán szerető nevelő volt. Fájdalommal és megdöbbenéssel közöljük halála 
hírét a korán elhunyt felejthetetlen kartársunknak. Legyen áldott az ő emlé
kezete !

A rimaszombati egykori egyesült prot. főgimnázium 
nyug. igazgatója Dr. Veress Samu 74 éves korában 

meghalt. Fájdalommal kellett megérnie kedves iskolájának, melynek egyik 
dísze volt, szomorú pusztulását. Mint rendkívül szellemes és kiválóan tehet
séges ember az iskolán kívül is nagy tisztességben és kedveltségben állott s a 
megyei székváros társadalmi és irodalmi életében vezető szerepet vitt. A tanári 
állásnak és névnek minden téren megbecsülést és tekintélyt szerzett. Áldott 
legyen emlékezete !

Az OHTK választmánya folyó hó 23-án a debreceni református fiúgim
náziumban gyűlést tartott, melyen vitéz dr. Bessenyei Lajos elnöklete alatt 
tárgyalásra kerültek az egyesületi székhely kérdését már eldöntött szavazás 
és az elnökségnek az általános tisztújítást előkészítő intézkedései. A jelölő
listát a központi választmány után, most a választmány is tudomásul vette, 
az egyes tagok számára megküldéséről intézkedett s megállapította, hogy a 
lépések az új alapszabálynak mindenben megfelelően történtek. Örömmel 
vette tudomásul a választmány, hogy ezévi közgyűlésünk helyéül Fejes Zsig- 
Inónd pápai gimn. igazgató tagtársunk, Antal Géza dunántúli püspök úrral 
egyetértőén, Pápát ajánlotta fel. A pünkösti ünnepeknek ezévi időpontját a 
vizsgák közeledése nem teszi alkalmassá, ezért választmány úgy határoz, 
hogy a közgyűlést április 18—19-re, vagyis a húsvéti szünidőbe esőleg kívánja 
megtartani.

Helyreigazítás. A legutóbbi szám 15. lap alján közölt bizonyítás megvan 
dr. Veress Pál, Elemi mennyiségtan (1927—31) középiskolai tankönyvének 
IV. kötetében, ami eddig figyelmemet elkerülte. Rédei László.

j l)r. Veress Sam u.
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Az Ev. Tanáregyesület pénztárába 1932 november 13-tól 1933̂  
január 12-ig a következő összegek érkeztek :

Tagdíj 1929-re és 1930-ra : Békéscsabai gimnázium 17 tag után 
136 P ; 1932-re : Aszódi leánynevelő 7 tag után 28.10 P, dr. Gyapay 
Józsefné 4 P, dr. Kardeván Károly 4 P, Králik Jenő 4 P ; 1933-ra : 
Barcsai Károly (Győr) 4 P, Yozáry Miksa (Szeged) 4 P ; továbbá 
Budapestről : Bauer Lászlóné, dr. Bexheft Ármin, dr. Bőhm Dezső, 
Bünker Jozefin, Fialka Margit, Filarszky Erzsébet, Glock Klára, 
Harmath Ilona, Jablonovszky Piroska, Jeszenszky Ilona, Kell Klára, 
Kozma Gabriella, dr. Láng Margit, Lovas Sarolta, dr. Papp Gyuláné, 
Ruzicska László, dr. Steinert Katalin, Szluika Ella, Télessy Dalma, 
Yidovszky Kálmánné, dr. Zelenka Margit.

Tanulók utáni járulékok az 1931—32. tanévre : Bonyhádi gimná
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Mit várhat a népiskolától a középiskola?
A nevelés sikerének alapfeltétele a folyamatosság. Ez a fontos 

elv azt jelenti, hogy munkánkat minden alkalommal ott folytassuk, 
ahol abbahagytuk ; közvetlenül arra építsünk, am it már jól meg
alapoztunk ; lépésről-lépésre, nyomról-nyomra haladjunk szakadatlan 
és hézagtalan folytonosságban ; minden eljárásunkat a megelőzőhöz, 
.1 meglevőhöz alkalmazzuk ; minden továbbhaladásnál vegyük számba 
az előzményeket, az eddig elért eredményeket azért, hogy az újat 
ezekhez kapcsolhassuk ; a múlt és jelen közt legyen meg a konti
nuitás ; szóval egész munkánkon, nevelői eljárásunkon az a bizonyos 
veresfonál húzódjék végig, amit olyan sokszor szoktak más vonat
kozásban is emlegetni. Negative azt jelenti ez az elv, hogy a nevelés
ben, bárminő hosszú ideig is ta rt az, soha, sehol se legyen szakadék, 
űr, vagy hézag (1. Pestalozzi : a liézagtalanság elve). Megköveteli ezt 
az oktatás sikere, hiszen folyamatosság nélkül a megértés lehetetlen. 
Az appercepcióhoz ugyanis feltétlenül szükségesek régebbi, rokon, 
ú. n. appercipiáló képzetek s a megértés éppen azt jelenti, hogy az 
új képzet kapcsolódott a régiekhez, azok közt elhelyezkedett, illetve 
el tudtuk helyezni. De megköveteli ezt a növendéknek nemcsak ér
telmi, hanem a teljes fejlődése is, amely — eltekintve a fejlődés egyes 
szakaszainak hullámzásától— egészben véve nem ugrásszerűen, hanem 
lassú és fokozatos folyamatossággal halad előre.

Ez a követelmény tehát akkor is nagy jelentőséggel bírna, ha 
az egyesek nevelését elejétől végig egy nevelő intézné. Jelentőségét 
csak fokozza az a körülmény, hogy a növendékek egyik számottevő, 
nagyon értékes részénél a nevelést több nevelő végzi. A család, 
kisdedóvó, népiskola, középiskola, egyetem egymástól kapják a 
növendékeiket, nyilvánvaló tehát, hogy mindeniknek figyelembe 
kellene vennie azt a munkát, am it a megelőző szerv végzett és azt 
kellene tovább folytatnia, éspedig a hézagtalanság elvének szigorú 
megtartása mellett. Ellenkező esetben kárt okoz a növendéknek, mert 
nehezíti, gátolja a fejlődését, zavart, konfúziót okoz nála s ez addig 
tart, amíg a zökkenés hatása el nem múlik és valahogyan ismét 
meg nem teremtődnek a folyamatosság feltételei. Hogy eddig meny
nyit szenved a növendék, az elképzelhető ! Itt a magyarázata annak 
a sokat emlegetett jelenségnek, hogy milyen nehéz dolga van a nép-
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iskolából a középiskolába átlépő növendéknek. Mennyit kell kínlódnia, 
gyötrődnie, míg beletalálja magát abba az új világba, ahova a nép
iskolából került ! S mindez azért, mert a népiskolai és középiskolai 
nevelés közt nincs meg a nélkülözhetetlen folyamatosság. Kinek jutna 
eszébe, hogy em iatt a meglevő és tagadhatatlanul igen súlyos baj 
m iatt ezt, vagy azt a középiskolai tanárt hibáztassa !? Ők tudják, 
a szülők pedig gondolják, hogy a hiba a rendszerben van ; ott, hogy 
nincsen egységes alapelven nyugvó, egymással szervesen összefüggő 
közoktatási rendszerünk ! Csak így jöhetnek ki olyan furcsaságok, 
hogy míg egyes iskolatípusok közt meglehetős hézag van, addig 
más iskolatípusnál — ahová tartozik a tanítóképző is — felesleges 
ismétlések fordulnak elő. Egyelőre tehát a tanáron fordul meg sok 
minden. A középiskola I. osztályában tanító minden tanárnak bizo
nyára sok fejtörést és gondot okozott mindenkor annak eldöntése, 
hogyan végezze a maga munkáját, hogy a népiskolából átlépő gyermek 
számára könnyűvé, lehetőleg zökkenésmentessé, szinte észrevehetet
lenné tegye az átmenetet. Az ő kedvükért írom e pár sort. Az nagy 
munka volna, hogy áttanulmányozzák az új népiskolai tantervet 
és utasítást. Én megkísérlem a lényeget előadni.

1. Először felelek erre a kérdésre : M it tud és mit nem tud a nép
iskola I—IV. oszt. végzett gyermek ? Sok mindent tud  (1. az osztott 
iskola tantervét !), de nem tudja mindazt, amit a középiskola fel
tételez róla. Legyen szabad e tekintetben csak egyetlen tárgyat ki
ragadnom a sok közül, éspedig a grammatikát. I tt valóban inkább 
arról lehet beszélni, hogy mit nem tud a gyermek? Semmiesetre se 
tud ilyen kérdésekre kielégítően felelni : mi az alany? mi a főnév? stb. 
Ezekre a kérdésekre a helyes felelet csak definitio lehet. Definítiót 
pedig a népiskola nem tanít, mert nem való a gyermeknek. Ezt az 
utasítás határozottan tiltja : ,,mellőzendő a nyelvi ismereteknek 
elvont meghatározásokba, szabályokba való foglalása s ezek beem- 
léztetése is“ . A gondolkodás fegyelmezése, az ismeretek rendezése 
nem itt folyik, nem ilyen abstrakt dolgokon, hanem máshol (pl. be- 
széd-értelemgyakorlat. . .  stb.). Azt azonban tudja a gyermek, hogy 
minden mondatban állítunk valamit valakiről (alany-állítmány) ; azt 
is tudja, hogy beszédünk értelmessé tétele, a beszéd teljessége meg
kívánja annak a kifejezését, hogy a cselekvés hol, mikor, mi módon 
stb. ment végbe (kül. határozók) ; tudja, hogy a beszéd szépsége szük
ségessé teszi bizonyos, e célra szolgáló szavak, mondatrészek alkalma
zását (jelző) ; tudja, hogy minden dolognak van neve (főnév), vannak 
tulajdonságot jelölő szók (melléknév), cselekvés szók v. állító szók 
(ige) stb. Szóval tisztában van a legfontosabb nyelvtani kategóriák 
lényegével, tudja azok szerepét a nyelvben, felismeri őket mások beszé
dében, alkalmazni tudja a maga fogalmazásában, de definíciókat nem 
tud, esetleg még az elnevezést se tudja, mert vagy nem is tanulta, 
vagy tanulta ugyan, de elfelejtette, mert nem érthette meg (alany, 
ige stb.). A népiskola ezt a tárgyat nem is nyelvtannak, hanem 
nyelvi magyarázatnak nevezi. Ez a név azt mutatja, hogy itt gyakor-
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lati nyelvtanítás folyik, a nyelv elemzése (tartalmi elemzés) a fontos, 
nem pedig a nyelvtani kategóriák céltalan keresgélése ( formai elem
zés). E tárggyal kapcsolatos a helyesírás is, egyfelől azért, hogy a 
fogalmazás tanításánál ne ez tűnjék fel legfontosabbnak, másfelől 
azért, hogy a helyesírásnál tudatossá tegyük mindazt, aminek nyelv
tani oka van. Minden ilyen esetben a javításnál nemcsak a hangzás 
lesz az irányadó, hanem azok az ismeretek is, amelyeket a nyelvi 
tények formai elemzése közben (alapszó, képző, rag stb.) szerzett a 
gyermek. így is sok a kívánni való a helyesírás körül. De talán nem 
is vár senki a népiskolától perfekt helyesírókat?

A többi tárgyakra nézve egész általánosságban csak a következő
ket jegyzem meg : Egyiknél se tud a gyermek definíciókat, tételeket, 
szabályokat; járatlan az osztályozásban és rendszerezésben. És ez így 
van rendén, mert a népiskola nem a tudományokat tanítja, hanem 
azok elemeit (elemi iskola). Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a 
maya módján nem alkot meghatározásokat, nem tud  megfogalmazni 
tételeket, szabályokat, hogy nem ismer fel hasonlóságokat és különb
ségeket (analízis), hogy nem veszi észre az összetartozókat (szintézis), 
csakhogy mindez gyarló teljesítmény a tudomány szempontjából. 
De a népiskolának elég ez is, mert ezt nem készen kapja a gyermek, 
nem mástól veszi át, hanem maga jön rá, tehát érti is. És ez minden 
másnál fontosabb.

2. Arra a kérdésre, hogy milyen ismeretei és készségei vannak e 
gyermeknek, a következőket válaszolom :

Ismeretei szemléleti alapon és a maga munkájával szerzett tárgy- 
ismeretek. Tudása tehát lehet fogyatékos, lehet kevés, de amit tud, 
az nem szótudás, hanem igazi, értékes tudás, mert a szónak megvan a 
tartalma. Ez a tudás azonban még nem fogalmi tudás. Ez olyan 
magas foka az abstrakciónak, ami meghaladja a gyermek képességét. 
A népiskola teljesen betölti a maga feladatát, ha tiszta, világos szem
léleteket és ezek eredményeként lélektani értelemben vett fogalmakat 
nyújtott (1. általános képzet). A szemlélet biztosítja a tárgyi tudást, a 
lélektani fogalom kialakítása hozza a megfelelő szót s mi gondosko
dunk arról, hogy ez a kettő szoros és elválaszthatatlan kapcsolatba 
lépjen egymással.

Ismereteinek köre elég szűk : jórészt az otthon és a szülőföld 
körébe vág, de itt aztán meglehetős alapos (1. a beszéd-értelemgyak.). 
Sok mindent nem ismer még, amit tud, az se végleges tudás, azonban 
ismereteinek kiegészítése, meglevő tudásának tökéletesítése már 
könnyű munka lesz, mert megvannak a hozzávaló készségei : tud  
írni-olvasni, értelmesen beszélni, önállóan fogalmazni, csinosan ra j
zolni ; ügyes a kézimunkában (slöjd) ; tud számtani és mértani fel
adatokat megoldani (logikus gondolk.) ; tud földrajzilag gondolkozni, 
van történeti érzéke, szereti a természetet és van némi természet- 
szemlélete; érzékszervei fejlettek, a szemlélésben gyakorlott, tud  
figyelni, képes megfigyelni (de még irányítani kell !) ; emlékezete jó, 
de nincs túlterhelve, fantáziája élénk, hozzászokott a gondolkozáshoz:

í*
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az önálló ítéletalkotáshoz, véleménye szabad nyilvánításához ; tud 
következtetni, okokat megkeresni, előzményeket és következménye
ket számbavenni, mérlegelni, kétes esetekben dönteni, embereket 
tetteik alapján megbírálni; fejlett az ízlése ; derült a kedélye, nemes 
az érzülete, gazdag az érzelemvilága ; van kötelességtudása, felelősség- 
és igazságérzete, vannak jó szokásai, gyakorlott a cselekvésben, 
örömét leli a munkában, szóval korához mérten megvan a teljes fejlett
sége, mert nemcsak az egész lelke, de teste is megfelelő gondozásban 
és gyakorlásban részesült. E sok mindenről nem szólhatok külön- 
külön és részletességgel már csak a hely szűk volta m iatt sem. Ezért 
kiragadok egynéhány fontosabbat.

a) Tud értelmesen beszélni. Ez nem látszik valami nagy dolognak. 
De mindjárt kellőleg értékeljük, ha számbavesszük, hogy a népiskolába 
lépő gyermeknél csak a közlési vágy van meg, egyeseknél még az se 
(vannak ugyanis nehezen megszólaltatható gyermekek is), hiányzik 
azonban a megfelelő szókincs, hiányzanak a kifejezési formák, nincs 
meg a mondatszerkesztésben való gyakorlottság stb. A beszéd 
gyakorlása folyik minden órán, egyenes célja pedig a beszéd- és érte
lemgyakorlatoknak. A nevelés nemcsak abban áll, hogy alkalmat 
adunk a gyermeknek arra, hogy minél többet beszéljen (kérdezzen, 
közöljön), szóval semmiképpen nem fojtjuk bele a szót, hanem szí
vesen meghallgatjuk, ha van valami mondanivalója, sőt erre ösztö
kéljük is; továbbá gondoskodunk arról is, hogy legyen mondanivalója. 
A beszélgetések anyagát tehát a gyermek érdeklődési köréből vesz- 
szük és semmi olyan dolgot nem tárgyalunk, ami még nem való 
neki. Az utasítás szellemében működő népiskola tanulói órák alatt, 
ismeretszerzés közben állandóan beszélnek, ők viszik a szót, ennek 
következtében annyira begyakorolják e készséget, hogy az nekik 
semmi nehézséget nem okoz. Mihelyt a gyermek beszéde nem tiszta, 
nem érthető, sőt zavaros, az csalhatatlan jele annak, hogy nem érti, ami
ről beszélnie kellene. Az említett tantárgy azonban nemcsak beszéd-, 
hanem értelemgyakorlat is (1. készségek). Itt szerzi a gyermek tárgy- 
ismereteinek javarészét. De az Utasítás szerint „eredményét nem 
annyira az emlékezetbe vésett anyag elmondása, hanem a szemlélő, 
figyelő, okoskodó, ábrázoló készség és a szóbeli kifejezés gyakorlott
sága, a tanulók magatartása, jó szokásainak együttessége adja.;‘ 
A népiskola a legfontosabb tárgyának kezelése m utatja az új nép
iskolai tanterv szellemét, azt, hogy nem az anyagi képzés a fontos, 
hanem a formális, illetve az előbbit nem szabad az utóbbi hátrányára 
előnyben részesíteni.

b) De nemcsak beszélni tud a gyermek, vagyis nemcsak szóbeli
leg tud fogalmazni, hanem írásban is. A cél a teljesen önálló, szabad 
fogalmazás. Természetesen nem ezzel kezdjük, hanem az ú. n. közös 
(kötött) fogalmazással, de hamarosan rátérünk a szabad fogalma
zásra. És a rendszeres, módszeres tanításnak meg is van a fényes 
eredménye. A gyermekek nem másolnak, nem reprodukálnak, 
hanem alkotnak minden szabad fogalmazási órán. így elsajátítják
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a gondolatok és érzelmek, szóval a lelki tartalom kifejezésének egyik 
hatalmas eszközét.

c) Van ügyességük a másik két kifejezési módban is : a rajzolás- 
ban, meg a plasztikus alakításban (slöjd). Rajzaik vagy ösztönös 
rajzok, amelyek az éppen tanult anyaggal kapcsolatosak, annak 
megerősítését, begyakorlását célozzák, vagy tanterv és tanmenet- 
szerűek, de sohasem másolások, hanem önálló alkotások (pl. termé
szet utáni rajz). A népiskolai gyermek nemcsak rajzórán rajzol, hanem 
rajzol a beszéd-értelemgyakorlati, olvasmánytárgyalási, számtani, 
földrajzi, természetrajzi stb. órákon, sőt fogalmazását rajzzal is 
illusztrálja, ezzel is szoktatjuk őket ,,a lényegesebb gondolatoknak 
az egészből való kiválasztására“ (1. utasítás). Kézügyességüknek ki
váló hasznát veszik kísérleti eszközök készítésénél, földrajzi, termé
szetrajzi, számtani, mértani ismeretek szerzésénél, ahol a maguk 
által alkotott szemléltető eszközök tesznek jó szolgálatot, elősegítvén 
egyfelől a megértést, másfelől a begyakorlást.

d) A régi iskola a formális képzést majdnem kizárólag az emlékezet 
gyakorlásában látta. Túlzása tehát nagyon is érthető volt. Pedig ha 
valamelyik értelmi lelki jelenség különösebb gondozásra és gyakor
lásra tarthat számot, az nem az emlékezet, hanem a képzelet. így 
látja ezt az új népiskolai tanterv is, ezért írja elő a képzelet nevelését 
több tárgynál is. A fantáziának valóban nagy szerepe van a nevelés 
mindenik ágában. A testi nevelés várható jó eredményeit csak a 
fantázia segítségével tudjuk a növendékek elé állítani ; az értelmi 
nevelés minden mozzanatának sikere a fantázián fordul meg : meg
értés, magyarázat, gondolkodtatás, rávezetés, begyakorlás mind a 
fantázia m unkáját jelentik ; az erkölcsi nevelésben is nélkülözhetetlen 
a fantázia, hiszen a cselekvés lényege, az elhatározás azon fordul meg, 
milyen élénken tudja valaki elképzelni tettének következményeit. 
Minden alkotás lényege a fantázia. Mivel a népiskolai gyermek tud 
alkotni, ez bizonyítja azt, hogy van fantáziája is. Ezzel azonban 
nem szabad megelégedni, hanem nevelni kell a fantáziát egyrészt, 
hogy megmaradjon, sőt fejlődjék, másrészt azért, mert nagyon kelle
mes lelki állapottal jár együtt (gyönyör-érzelem) s nagy mértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy a tanulás örömteljes munka legyen a gyermek 
számára.

A második kérdésre adott feleletből tehát az derül ki, hogy ha 
kevés is a gyermek tudása, de nagy számmal vannak olyan készségei, 
amelyek alkalmassá teszik meglevő ismeretkörének bővítésére, 
gondolkozásának szigorúbb fegyelmezésére és ismereteinek tudomány- 
szakok szerinti rendezésére.

3. Ha valaki azt kérdezné, hogyan tett szert a gyermek ezen isme
retekre és készségekre, annak ezt válaszolnám : Ez a népiskolai módszer 
kérdése, tehát röviden alig intézhető el. Ha a lényeget egyetlen szóval 
akarnám kifejezni, ezt mondanám : gyermek. Jelezni kívánnám ezzel 
azt, hogy a népiskolai munka központjában nem a tananyag áll, 
hanem a gyermek. Itt minden ő érte történik, az ő érdekét szolgálja ;
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így a népiskolai módszer szálai is mind a gyermekhez vezetnek. 
A tantervet és utasítást életbeléptető miniszteri rendelet is ezeket 
mondja : „Mindent meg kell tennünk a magyar gyermekért. Reá kell 
pazarolnunk minden szeretetünket, minden gondoskodásunkat. —■* 
A magyar gyermek érdekében készült ez a részletes tantervi utasítás 
is (természetesen maga a tanterv is).“

Aki ismeri a gyermeket, minden módszeres lépésnek megtalálja 
a vele való kapcsolatát. íme, a legfontosabbak : külső és belső szem
lélet, amit a népiskola meg is valósít éspedig úgy, hogy a munkaiskola 
gondolatának és az élményszerűség elvének megfelelően ne csupán 
passzív, hanem a lehetőség határain belől aktív legyen; öntevékeny
ség, amit igénybe is vesz nemcsak aktivitás, hanem produktivitás 
alakjában is, tehát a gyermek ez irányú vágyát (alkotás vágy) 
egyfelől kielégíti és ébren tartja , másfelől fokozza; a megértést a 
követő begyakorlás és alkalmazás, mit alaposan végez és lehető 
változatossá meg érdekessé tesz a dramatizálás által.

Figyelemreméltó még a tanalak is : a beszélgetés v. társalgás. 
Egészen más, mint az ú. n. kérdve-kifejtő tanalak. Ez utóbbinál a 
tanító kérdése a fontos, az előbbinél viszont a gyermeké. Említettem 
már, hogy a népiskolában a gyermekek viszik a szót : közölnek is, 
felelnek is, kérdeznek is. Tehát nemcsak akkor szólalnak meg, 
mikor kérdezik őket, hanem máskor is beszámolnak élményeik
ről, megfigyeléseikről, iskolánkívüli tapasztalataikról; magyaráznak, 
vitatkoznak és sokat kérdeznek is. A tanóra tehát szokatlan mozgal
mas képet m u ta t; megváltozott a tanalak miatt a fegyelemről való 
felfogás is. Erről csak ennyit : a modern fegyelem nem azonos a 
mozdulatlansággal, se a néma hallgatással, hanem önfegyelem, ami 
it t  abban áll, hogy egyszer csak egy gyermek beszélhet, addig a 
többiek figyelve, nyugodtan várnak, mert tudják, hogy rájuk kerül 
a sor. Ha közbe tesznek egy-két megjegyzést, mozdulatot stb., az 
nem fegyelemsértés, hanem a gyermek mozgási ösztönének természetes 
megnyilvánulása, amit erőszakkal elnyomni se nem tanácsos, se nem 
lehetséges. — A népiskolai módszer megvilágítására még két kérdést 
vetek fel, amint következik.

4. Ha valaki arra kíváncsi, hogy mire képes és mire nem képes 
a gyermek, annak ezt mondom : Sok mindenre képes, de nem képes 
mindenre. Képes pl. az eddigi módon való ismeretszerzésre ; de nem 
képes könyvből tanulni könyvismeretet, mert ezt nem csinálta soha. 
A tankönyvnek szerepe a népiskolában nagyon alárendelt. Az utasítás 
szerin t: „ha a tanulás a tanító és tanuló közös munkája, ha a tanító 
élőszaván, a tanuló szemléletén és cselekvésein fordul meg, akkor a 
tankönyvnek csak igen korlátozott szerepe lehet az oktatásban. A leg
jobb tankönyv sem pótolhatja ezen a fokon a tanítót, a tanító helyes 
tanítása pedig fölöslegessé teszi a tankönyvek jó részét“ . Ügy gon
dolom, hogy ez az egyik ütközőpont a népiskola és középiskola kö
zött. Ám, ha a középiskola nem tud meglenni könyvek nélkül már 
az alsó fokon se és az első perctől fogva se, csak úgy könnyíthet a
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dolgon, ha megtanítja a kis diákot a könyvből való tanulás módjára 
és a könyv helyes használatára. Elsősorban persze neki magának 
kell szem előtt tartani a könyv helyes használatát. Az elmondottakból 
következik : nem képes a gyermek arra, hogy ú. n. iskolai feleletet 
adjon, hiszen ezt eddig nem kívánta tőle tenki. A népiskolában nincs 
jegyre való feleltetés, csak ú. n. beszélgető kikérdezés. A tudás mégis 
megállapítható, sőt jobban megállapítható, mint az osztályozást 
szolgáló feleltetéssel.

5. A kérdést így is lehetne feltenni : Mi könnyű és mi nehéz a 
gyermeknek ? A felelet egyszerű. Könnyű minden, ami nem haladja 
meg az erejét, a képességeit; minden más nehéz, sőt lehetetlen. 
E tekintetben irányadó az érdeklődés. Könnyű tehát neki minden 
olyan munka, amely érdekli. Érdeklődési köre még meglehetős szűk
körű ugyan, de fokozatosan bővíthető. Csak azt kell látnia, hogy amit 
tanul, azért érdemes volt fáradoznia, annak hasznát veszi, az neki 
javára válik, az vele valamilyen kapcsolatban van. Ezért nagy jelen
tőségű az óra feladatának problémaszerü megjelölése (célkitűzés). 
Minden probléma érdekes, izgató, tehát hatalmas ösztönző erő a 
munkára. Természetes, hogy a probléma megoldása nem maradhat el. 
Az is természetes, hogy a megfejtés nem a tanító dolga, hanem a 
növendékeké. Ez a biztosíték arra nézve, hogy az anyag módszeres 
feldolgozása sikerült. Vannak esetek, amikor nehéz, majdnem lehe
tetlen e módon az érdeklődés felkeltése (elvont fogalmak). Ilyenkor 
a célkitűzés el is maradhat. Minden ilyen esetben (meg máskor is) a 
helyes eljárás csak egy lehet, nevezetesen az indukció. Azért emlí
tettem  ezt éppen itt, mert ezek az esetek csábítók a dedukcióra. 
A népiskola soha, sehol, egyetlen tárgynál se alkalmaz dedukciót, 
még a mennyiségtannál se ; vagyis sohase az általánostól halad a 
különös, az egyes felé, hanem megfordítva. A tétel, a szabály, az álta
lános lényegét csak indukcióval lehet elérni, vagy legalább megköze
líteni s mint már említettem, a népiskolától az is elég teljesítmény, 
ha megközelíti, megvillantja e lényeget. Nehéz tehát minden általá
nosítás, mert sokszor érthetetlen marad még akkor is, ha az általáno
sítás nem gyors, hanem kellőleg meg van alapozva. Pedig az induktív 
következtetésben már van gyakorlata a gyermeknek. Milyen nehéz 
lehet neki a deduktív következtetés, mikor azt még csak nem is 
próbálta !

Nehéz végül a sok munka, különösen akkor, ha odahaza, 
egyedül, esetleg könyv alapján kell végeznie. A sok munka minden
kinek nehéz, a felnőttnek se könnyű ; hogy mi a sok, az jó részben 
az egyéntől is függ. Miért említem hát ezt a dolgot? Azért, mert a 
gyermeknek egész bizonyosan sok az is, amit a felnőtt kevésnek gondol. 
El kell ismernem, hogy e tekintetben a népiskolai gyermek kissé el 
van kényeztetve. A középiskola szempontjából talán nagyon is el 
van kényeztetve. De a mi utasításunk határozottan megkívánja, hogy 
a tanulás minden részlete, tehát nemcsak a megértetés, hanem a 
begyakorlás és alkalmazás is, az iskolában végzendő el. Egyes tá r
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gyaknál (pl. számolás és mérés) külön órák szolgálnak a begyakor
lásra — másoknál a tanóra egy része. De gyakorlás mindig nyomon 
követi a megértést. Éppen ezért ha ád is a népiskola ú. n. leckét v. 
házi feladatot, az csak a további gyakorlást szolgálja és a terjedelme 
minimális. így nem szorul rá a tanuló mások segítségére, tehát fejlő
dik az önállósága. Nem fél az iskolától és a tanítótól, mert lépten- 
nyomon tapasztalja, hogy itt ő a középpont és a tanító neki nem 
szigorú bírája, ura és parancsolója, hanem hűséges munkatársa, 
segítője, útbaigazítója és megértő, jó barátja.

Végezetül csak még ennyit : Tudom, hogy a kép nem teljes. 
Nem is lehet az. Célom se ez volt. De népiskolai vonatkozásban 
lehetőleg hű és tárgyilagos, nem részrehajló és elfogult. Ennek nem 
is volna értelme. Most veszem észre, hogy kitűzött tételemet tú l
nyomóan negative tárgyaltam. A pozitívumok pótlásaként és össze
foglalásul idézem a népiskolai tanterv célkitűzését : ,,A népiskola 
célja a hazának vallásos, erkölcsös, értelmes és öntudatosan hazafias 
polgárokat nevelni, akik az általános műveltség alapelemeit bírják 
és képesek arra, hogy ismereteiket a gyakorlati életben értékesítsék.“ 
Fejtegetésem azért nem kezdtem ezzel, mert e célkitűzés a népiskola 
egészére (I—VI. oszt.) vonatkozik, a középiskola pedig a IV. osztály
ból kapja a növendékeit. Világos, hogy ebben a fiatal gyermekben 
még nem volt megvalósítható a célkitűzés, csak az alapvetés történt 
meg. A munka oroszlánrésze az V—VI. osztályokra vár és ott feje
ződik be. Tudni azonban jó ezt is, hiszen e célkitűzés mutatja a nép
iskolai nevelés főbb irányait. Kiolvasható belőle, hogy a népiskola 
nem ismeretgyár, hanem nevelőintézet. Nem az ismeretek mennyiségét 
tartja  fontosnak, hanem azok minőségét; azt, hogy mennyiben alkal
mas az ismeret a növendék értelmi, érzelmi és akarati világának neme
sítésére (vallásos, erkölcsös), az önálló gondolkodás megalapozására és 
kifejlesztésére (értelmes), igazi, jó állampolgárok képzésére (öntuda
tosan hazafias polgár). Nem tudományokat tanít a népiskola, hanem 
azok elemeit (az általános műveltség alapelemei), azokat se azzal a 
céllal, hogy az emlékezetet terhelje, hanem megtanít azok használ
hatóságára és alkalmazására, tehát a gyakorlati életre nevel. A nép
iskola és középiskola célja között tehát óriási a különbség, már csak 
azért is, mert itt az elméleten, ott a gyakorlaton van a hangsúly. 
Éppen ezért van nagy szükség arra, hogy a két iskola megértse 
egymást, különösen pedig arra, hogy a középiskola ne hibáztassa 
olyan dolgokért is a népiskolát, amiben az nem lehet hibás, hiszen 
fel se vette a maga programmjába. Nagyon boldog lennék, ha e 
rövid összefoglalásom mindkét részről megértésré, egyes pontjaiban 
követésre találna és így előmozdítaná a két iskola között kívánatos 
harmónia megvalósítását.

Debrecen. F. Kiss István.
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Rajzoljunk-e a természetrajz órákon?
Amikor a természettudományok terén is megindultak a peda

gógiai reformtörekvések, akkor kezdtek rájönni arra, hogy a természet
rajz tanításánál végtelen sok hasznát vehetjük a rajznak, a rajzokkal 
való szemléltetésnek. Még mindig fel-félhangzik a panasz nemcsak 
nálunk, hanem külföldön is, hogy a szó, vele az elvont képzelődés 
uralkodik a tanításban. Igaz, m utatnak be élő tárgyakat is, de ezek 
a legtöbbször arra valók csak, hogy bőven leírják őket, amit azután 
a tanulók beemléznek, tehát fogalmakat gyűjtenek megfelelő szem
lélet nélkül. Márpedig az így keletkezett fogalmakat Kant „üresek
nek“ nevezi.

Ez a hiba rávezette a szakköröket, hogy segítségül kell hívni 
a rajzot a természettudományos oktatásban. Két célja is van ennek :
1. ne szavakat tanuljanak a tanulók, hanem élő szemléletet nyer
jenek ; 2. a tanulónak önálló szerepe legyen, ne pedig passzív.1

A történelemből vett ama tapasztalatból indultak ki, hogy a 
rajz a népeknek nemcsak művészi tevékenység, hanem eredeti 
kifejező eszköz. Már Goethe azt mondta : „írjunk keveset, rajzoljunk 
sokat.“ „A rajz is a kifejezés, a tudósítás eszköze, akárcsak a nyelv“. 
De más szempontból is érdemes foglalkozni a rajzzal. Már Pestalozzi 
hangoztatta : „A szemlélet és meglátás művészet, azt tanulni kell.“ 
Ilyen értelemben alapította meg ő a szemléltető tanítást. Utána 
indultak Fröbel és Herbart, de Rousseau és Salzmann is rámutattak 
a „látás“ , „nézés“, szemlélet fontosságára. Ma már tudjuk, hogy a 
meglátás tanulása nehéz és a nevelésnél figyelembe kell vennünk. 
Ruskin szerint 100 ember közül csak egy tud gondolkozni ; látni azon
ban csak 1000 közül tud egy. Az összes természetbúvárok megerő
sítik Ruskin felfogását. Merkel1 2 a német természetrajz-tanárok 
boroszlói gyűlésén elpanaszolta, hogy a tanulók mennyire képtele
nek valamit meglátni, jól megszemlélni és a látottakat elmondani, 
megrögzíteni. Optikailag látni és igazán (lelkileg) látni ; két külön
böző dolog.

A szemléletet semmi sem támogatja jobban a rajzbeli tevékeny
ségnél. Nem igazoljuk ezt bővebben, csak utalunk Meumann kísérleti 
pedagógiájára. Azt mondja Meumann :3 ,,. . .a rajz rákényszeríti a sze
met és a figyelmet a színek, formák és a tapintási viszonyok pontos, 
fokozatos elemzésére, egyben a felfogás ellenőre, nem elégszik meg a 
röpke benyomásokkal. . .  Az elemző nézés az appercepció szokott

1 Braun, Ottó dr. : Das Zeichnen im naturgeschichtlichen Unterricht. 
Teubner, Leipzig und Berlin. 1910. p. 2. (Sammlung naturwissenschaft. päd. 
Abhandlungen. Band III. Heit 2.)

2 Verhandlungen der Breslauer Naturforscher — Versammlung. S. 46.
3 Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik. I. 

126. p. 1927.
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folyamatától intenzitásban különbözik. így hát a rajzolás és szem
lélés szükségképpen összetartoznak.“

Mikor Drezdában 1901-ben a ,,Kunsterziehungstag“-ot megren
dezték, azon nemcsak pedagógusok, hanem művészek is megjelen
tek, hogy a rajznak az egyes természettudományi tárgyakba való 
bevitele mellett hitvallást tegyenek. Kifejtették, hogy minden tanár
nak kell rajzolni tudni és minden tanulónak meg kell tanulnia a ter
mészetben őt körülvevő tárgyakat alakra és színre nézve önállóan 
megfigyelni és a megfigyelt dolgot, illetve a megfigyelés eredményét 
egyszerűen és tisztán visszaadni, vagy amint az egyik felszólaló 
hangoztatta : ,,A természetrajzi órákon többet kellene rajzolni.“

A vitában résztvevő művészek is hangoztatták, mint pl. Semper, 
hogy : ,,a mi iskoláink elnyomják az ember megfigyelő gondolkodá
sát, ami pedig első feltétel a' művészet élvezéséhez.“ Hildebrand 
Adolf, a nagy kritikus szerint ,,az iskola elfojtja a művészi elképzelés 
tehetségét, ami pedig minden emberrel vele születik.“ Az elhunyt 
Ecker freiburgi orvosprofesszornak az a megjegyzése is elhangzott, 
hogy ,,a tanulók az iskolákból, de különösen a gimnáziumokból, 
nagyon kevés megfigyelőképességet hoznak magukkal, ami pedig 
ugyancsak szükséges a természet finomabb megfigyeléséhez.“

A mi tanításunk alapjában véve és igazságosan megítélve a 
gondolkozásban való kiképzésre irányul. Arra törekszik, hogy a fiatal
ság megtanuljon a konkrétból az absztraktra következtetni. Semmi
esetre sem mulasztják el, amint az másként nem is lehetséges, hogy 
a benyomásokból jöjjön létre a képzelet munkája, ennek alapján 
alakuljanak ki a fogalmak, de, amint lehet, m indjárt félreteszik a 
szemlélet tárgyát és helyébe lép a szó, mint annak a bizonyos foga
lomnak a megnevezése. Ezentúl már csak a szavak által jelzett 
fogalmak tágítják a teret, amelyen a szellem grammatikai és mate
matikai továbbfejlesztése lejátszódik. „Ez ellen, népszerűén szólva, 
fel lehet tenni azt a kérdést, hogy hátha az Isten az emberi elmét 
a természet uralásának jogával felruházta, akkor nem tartozik-e 
ehhez a joghoz az a képesség, hogy a természet jelenségeinek alakja 
fölött is uralkodva, azoknak képét, úgy, amint előttünk megjelenik, 
felismerje és azt emlékezőképességében m egtartsa?“4 Más szóval 
kifejezve, ez a megfigyelés tehetsége, a meglátás és a látottak meg
tartása, amit nem szabad a harmonikus szellemművelésnél elhanya
golni. Az, hogy a megfigyelőképesség kifejlesztését a természettudo
mányi oktatástól várjuk, már a dolog természetében rejlik, mivel 
egyik tárgy sem alkalmas annyira ennek kiváltására, mint a ter
mészetrajz.

Ha a természettudományokat biológiai, ethológiai szempontok
ból akarjuk tanítani, ahhoz a jó megfigyelőképesség, az erős emlékezet

4 Wagner, E. : Über das Zeichnen im naturgeschichtlichen Unterricht 
Natur und Schuld. I. Band. I. u. II. Heft. Teubner. Leipzig und Berlin. 1902. 
p. 30.
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az első feltétel. Ennek a képességnek a gyakorlására a rajz a legal
kalmasabb eszköz. Egy-egy természeti tárgynak a lerajzolása a leg
jobb mód arra, hogy annak a tárgynak legapróbb részletét is jól meg
figyeljük és hogy azt a tárgyat tényleg jól bevéstük az emlékezetünkbe, 
bizonyítja az, hogy azt fejből valóban le is tudjuk rajzolni.

Verworn, a német tudósok legkiválóbbika, a német pedagógusok, 
tanítók és tanároknak 1905 pünkösdjén tarto tt gyűlésén így kör
vonalazta kívánságait : „Az egész természetrajzi oktatásban vezető 
szempont legyen a szemlélet ápolása, a tárggyal való önálló foglal
kozás által.“ Főeszköz erre a rajz. Formai és tárgyi célja van a rajzo
lásnak, t. i. a tanuló általános szemlélőképessége emelkedjék, bizo
nyos alakok vésődjenek az elméjébe. A szemlélet fejlesztésével össze
függ az önálló tevékenység követelménye. A természetrajz pedagó
gusai közül mindenekelőtt Schmid B. hangoztatja ezt. A gyermeknek 
fel kell dolgoznia azt, amit a tanítás folyamán kap, amit csak önálló 
munka révén érhet el.5

Minden szemlélet a szellemi tevékenység megfeszítését jelenti. 
Ezért a rajz a legnagyobb mértékben alkalmas arra, hogy a tanuló 
önállóságát felébressze és fejlessze. A gyakorlatban számtalan 
tapasztalat igazolja ezt, a legkézzelfoghatóbb okot azonban mégis 
a kísérleti pedagógia szolgáltatta. Meumann felnőttekkel és gyer
mekekkel nézetett — igen rövid ideig — bonyolult rajzokat. A szem
léletet főleg az optikai benyomásra korlátozta, vagyis minden után- 
rajzolást eltiltott. Kitűnt, hogy majdnem lehetetlen volt gondolkozás 
nélkül a benyomást rajzban visszaadni.6 Az optikai benyomás tehát 
azonnal szellemi tevékenységet indít meg. A tanulót intenzív szemlé
letre kell szorítani, figyelmét megfelelő irányba terelni, hogy felkeresse 
az újat és a jellemzőt.7 Már Goethe hangoztatta : „Minden látás 
szemléletbe megy át, minden szemlélet gondolkozásba, minden gon
dolkozás összekapcsolásba és így elmondhatjuk, hogy minden figyel
mes pillantásnál elmélkedünk már.“ Minden igazi meglátás szellemi 
rendcsinálás, mely alapvető a gyakorlat embere számára.

A rajz elősegíti az esztétikai képzést is. Ezt hangsúlyozza Ratzel 
(Naturschilderungen), Wagner E., sőt maga II. Vilmos császár is 
ezt hangoztatta :8 „Segítenünk kell, hogy a nép minden rétegét föl
emeljük a mindennapi élet fáradalmaiból a művészet magaslatára 
és erősítsük érzékét a szép, meg a nemes iránt.“ A gyermeket csak 
lassankint lehet rávezetni a művészetre, ahová lényeges út a ter
mészeti formák rajzolása.

*

5 Rothe : Der moderne Naturgeschichtsunterricht, p. 190.
8 I. m. II. k. p. 386.
7 U. o. II. k. p. 205.
8 L. Lichtwark: Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken.
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A természetrajz tárgyalásában az induktív módszer az egyedül 
célravezető alsóbb fokon, ennek természete szerint a következő foko
zatokat kell szemünk előtt tartanunk : szemlélet, illetve megfigyelés, 
elvonás és következtetés. Mindig a már meglevő ismeretekből indu
lunk ki.

A legtöbb tanuló nagyon sok megfigyelést, tapasztalatot hoz 
magával a szülői házból. Az új megfigyeléseknél, vagyis a szemlélte
tésnél mindig a régi megfigyelésekre támaszkodjunk, vagyis az újat 
az ismerthez fűzzük, a gyermeket hagyjuk önállóan működni s kezd
jük a szemléltetést azzal, ami nekik legjobban feltűnik, pl. a vakond 
szemléltetésénél a végtagok állása, vagy a fej alakja, mely a földben 
levő életmódhoz való alkalmazkodásnak az eredménye. A szemlélte
tésben azonban mindig a tudatosság elve vezessen bennünket, mert 
különben a megfigyelések rendszertelenek és értéktelenek lesznek. 
Ha szükséges, kérdésekkel világosítsuk meg az utat. Nem szabad 
szem elől tévesztenünk továbbá a közösség elvét sem. Lehetőleg 
mindenki résztvegyen a szemlélésben, illetve a megfigyelésben. 
Növények tárgyalásánál nem nehéz megoldani ezt, mert vagy ma
gunk gyűjtünk elegendő számban növényt, vagy szállít az iskolá
kért. De az állattanban már csak akkor tudjuk ezt keresztülvinni, 
ha jó nagy mintáink : kitömött állatok, képek stb. vannak. Ezeknél 
is, a kisebb állatok szemléltetésénél pedig föltétlenül rászorulunk a 
rajzra.

A szemléltetésnél a megfigyeléseket követő elvonásban és követ
keztetésekben is igyekezzünk a tudatosság és közösség elvét érvényre 
juttatni. Amit csak lehet, mindent a tanulókkal végeztetünk, tanul
janak meg önállóan gondolkodni és következtetni. De a fontos ered
ményeket foglalja össze maga a tanár is. Az elvonás és következtetés 
a logikus gondolkodás igazi iskolája. Itt kell, hogy kialakuljon a 
tanuló természettudományos gondolkodása. Az a minduntalan 
tapasztalt összefüggés az állat szervezete és a környezet, meg az 
életmód között, az alkalmazkodás elvére vezet. Az alkalmazkodás 
lehetősége a fejlődés elvére utal. Maga az állati élet általában, vagy 
csak a táplálkozás is (növényevők és húsevők összehasonlítása) rá
vezet bennünket a létért való küzdelemre, vagy a kölcsönös segítség 
elvére. Az adatok még így is elröppennek, de az érdeklődés, a helyes 
megfigyelőképesség és a gondolkodás, az elsajátított általános elvek 
és törvényszerűségek megmaradnak, melyeknek birtokában a gyer
mek, vagy később a felnőtt, nem a közönséges laikus szemével nézi 
majd az élővilág tényeit és jelenségeit, hanem bizonyos természet- 
tudományos látással és gondolkodással fogja azokat élvezni, vizsgálni 
és megfejteni.

Természetes, hogy ez a módszer sok körültekintést és meg
gondolást kíván és még akkor is támadhatnak óriási nehézségek. 
A növénytanban kevésbbé, mert növényeket könnyebben tudunk 
szerezni, de annál inkább az állattanban. Itt ugyanis — rendszerint

összes szemléltetési anyagunk és eszközünk egy-egy kitöm ött
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állat, vagy borszeszes készítmény (preparátum), néha falikép is, 
vagy csak ez. Ezeken az órákon — az idő rövidsége m iatt — csak 
egyesek végezhetnek alaposabb elmélyedő megfigyeléseket. Azok, 
akiket erre külön felszólítunk. Ha csak lehet, padról-padra járunk a 
szemléltetendő tárggyal, vagy ügyesebb diákokkal küldjük szét, 
mi pedig a padok előtt állva, ügyeljünk a rendre és irányítjuk a 
munkát. Az osztály legnagyobb része — kivált ha túlnépes — így 
minden aktivitás nélkül elfogadja azt, amit egyesek megfigyeltek. 
Ilyen módon a megfigyeléseket követő elvonás, gondolkodás, követ
keztetés a legtöbb tanulónál nélkülözi a biztos alapot. Milyen köny- 
nyen alakulhat így ferde fogalom és nézet, mivel a legtöbb tanuló 
részéről hiányzik az önmunkásság, sőt a munka sem folyik oly közösen, 
mint kívánatos volna.

A módszeresen dolgozó és reális eredményekre törekvő tanár 
ezeket a nehézségeket úgy próbálja legyőzni, hogy a maga részéről, 
ahol csak lehet, felhasználja a rajzolást. Viszont tanítványaitól is 
megkívánja, hogy egyszerűbb megfigyeléseiket a táblán, a füzetük
ben érzékíteni próbálják és mindazt, amit ő maga, vagy egyes ügye
sebb kezű tanítványok a táblára rajzolnak, természetrajzi füzetük
ben mindnyájan lerajzolják. Egyébként tantervi utasításainknak a 
természetrajz tanítására vonatkozó részei is nagy fontosságot tulaj
donítanak a rajzolásnak általában, mint a pontos és szabatos megfi
gyelések ellenőrzőjének és reprodukálójának.

Mindent összefoglalva, elmondhatjuk, hogy a rajz a természet
rajz oktatásában formai célokat is szolgál. Állat- és növényformák 
rajzolása növeli a megfigyelő-erőt, azután az akarat képzésénél is 
fontos. Pontosság, egyenesség, gondosság, lelkiismeretesség, kitartás 
és következetesség, mind előmozdíthatok a rajzzal. A természetrajz 
tanárának mindig a kezében legyen a kréta. Nem kívánunk tőle 
művészi rajzolást — mondja Wagner János, erre nincs szükség —i, 
nem is felelne meg a célnak ! — de mégis ügyes rajzolónak kell lennie, 
aki pár vonással a táblára tudja vetni mindazt, amit a rajz jobban 
megmagyaráz, mint a beszéd. A rajz itt tisztán a gondolat kifejezésé
nek eszköze. De nemcsak a tanárnak, hanem a tanulónak is kell 
rajzolnia, mégpedig az elemi iskolától kezdve minden fokon, éspedig 
azért, mert ez rendkívüli előnyökkel jár a tanulóra nézve : 1

1. Rákényszeríti arra, hogy figyeljen ; 2. gondolkozásra szorítja, 
mert enélkül nem rajzolhat; 3. tiszta fogalmat n y ú jt ; 4. ezek mara
dandóbb nyomot hagynak a tanuló lelkében.

De azért ne túlozzuk a rajzot, mert a végső cél a természet- 
rajzban sohasem a rajz, csupán csak arra való, hogy a tanuló értelmét 
fejlessze és ismereteit gyarapítsa.

Budapest.
Horváth Károly.
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A  párhuzamos osztályok jobb kihasználása.
A középiskola a szónoki iskolák utóda, ez a tény szabja meg ma 

is munkamódját és követelményeit. Ezek lélektani alap nélkül az 
elméletben gyökereznek. Az elmélet konglomerált egy ismeret
masszát — melynek jó része nem fontos, sőt felesleges — s mint tan
tervet átadja az iskolának. Ez tanulókat mellékel hozzá s közbeiktatja 
a tanárt, hogy e két különálló elemet összemódszerezze. Ezen az 
eredendő hibán semmit sem javítanak a „reformok“ : óraszámvariálá
sok, tantárgyakkal végzett tolatások. A lényeg maradt a régi. Teljes, 
szisztematikus átépítés fog haladást jelenteni. Míg a középiskola 
ehhez „hozzáérik“, sok vita lefolynék a Dunán. A körülmények 
kényszerítő ereje azonban előbb meg fogja valósítani.

Egy dolog már most is megvalósulhat mindenütt, ahol párhuza
mos osztályok vannak.

A tanulókat gondosan szoktuk köztük megosztani, figyelemmel 
minden szempontra, a pedagógiait kivéve. A betűrendi, vallási, vagy 
társadalmi stb. alapon keletkezett osztályok vegyes felvágott. Csak 
a receptív és feleltető iskola látta benne az osztályegységet. Amint a 
tanítás az aktivitás felé irányult, világossá vált, hogy az osztályon 
belül különböző tagoltságok vannak, a megosztás hibás, a négy, 
esetleg nyolc évre megállapított keretek kárt okoznak : nehezítik a 
tanári munkát, gátolják a tanuló egyéni szabadságát, nem segítik 
megfelelően belső növekedését.

Az alapvető hiba az, hogy a gyermekeket koruk alapján csopor
tosítjuk. (Ez szüli a szülők kérését : „Nem szeretném, hogy elmarad
jon kortársaitól.“) Pedig a fejlődés ritmusa nem esik össze az évek 
számával. Nagyon gyakori az egy-kétévi fejlődési különbség, éppen 
az iskolázás korában. Éveik alapján egy csoportba kerülnek a kor 
alatt-, a korszerűen- és a túl-fejlődöttek. A kor a latt késlekedők 
átlag 10—15%, ami nem elhanyagolható mennyiség. Ha, elméletileg, 
ez az eltérés nem volna is, a teendőket lelki alkatuk különbsége hatá
rolja el. Az „osztályegység“ azt jelenti, hogy vannak benne aktívak, 
passzívak, logikusok, intuitívek, receptívek, koncentrált és szétszórt 
figyelműek, extravertáltak, intravertáltak, gyorsan, lassan apper
cipiálok stb.

Ez nehezíti a tanári munkát. Ügy kell tanítani, hogy egyszerre 
valamennyi, az ellentétes típusok is, lekötött figyelemmel érdeklőd
jék, teljes aktivitással munkálkodjék, sőt fejlődjék. A tanítás legyen 
egyszerre minden ; nem művészet, ami valóban, hanem bűvészet. 
A tanításnál a tanító személye sem súlytalan mennyiség. Képességei 
nem egyetemesek. Nem az ő hibája a tanítás kára, ha ötletszerűen 
kerül ötletszerűen összeállított csoporthoz. De azért a kár megvan. 
A tanár és csoportjai közt harmóniának kell lennie.
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A tanulókat érő kár.
A tárgyalás egyszerűsítéséért s mivel csak két-két osztályról 

van szó, a népszerű megjelölést használjuk: gyönge és erős tanítók
ról beszélünk.

Nincs nekik megfelelő munkatempó és környezet. Az előtérben 
áll a tananyag, azt el kell végezni. A tananyagot adagolja a tananyag- 
beosztás. Ez ugyan csökevény az iskola életében, de a porosz mili- 
tarizmus korából maradt felfogás szerint gyorsvonati pontossággal 
kell megtartani. Ez szabja meg a munkát. A gyengébb tanuló figyelme 
az átlagnál hamarabb fárad, viszont jobban meg kell feszítenie, 
mert a tárgyérdeklődése kisebb, de gyönge hozzá az akaratereje is. 
Három lelki tényező a kötelező gyorsasággal szemben ! Ha ez las
súbb volna, időt adna megállásra, intenzívebb megértetésre, egy
szerűbb, vagy az emlékezetből kiesett tények részletezésére, a hibák 
okainak kikeresésére a gyengébb tanuló is sikerrel végezné munkáját.

De hátráltatja a környezet is. Az erősebbek nagyobb teljesítménye 
a kisebbrendűség érzését váltja ki. Fokozza ezt az, hogy ezek bot
lásait — gyermekek és primitívek kegyetlenségével — kimerítik. 
Gyakori panasz, hogy a gyönge fél ettől s nem mutatja azt sem, 
amit tud. Lustának és tudatlannak látszik, holott csak fegyelme
zetlen (belsőleg) s nem megfelelő a környezete. Önbizalma, hogy képes 
a munkát elvégezni, csökken s kedvszegésben hal el. Sőt, mert az 
osztályközösségen kívül érzi magát, a munka ellen makacsolja magát.

Ha a tanár külön és bővebben foglalkoznék vele, ez elkerülhető. 
De az osztálylétszám rendszerint nagy, az erősebbekre is kell időt 
fordítani. Nagyon nehéz a választás, hogy melyiket rövidítse meg. 
És nem is felróható gyarlóság, ha hajlik a jobbak felé. A gyöngébb 
úgy érzi, hogy a tanár nem tartja  érdemesnek, hogy vele törődjék, 
az ő részéről is sérelem éri, önbizalma törést szenved.

A szülő mindezt nem tudja ; csak az osztályzatot látja. Hiúsága, 
néha anyagi érdeke, azt kívánja, hogy az jó legyen. De ezt a vegyes 
csoportban nehezebb elérni, mert az osztályozás viszonylagos. 
(Hasonlóak csoportjában relatíve, sőt valóban is kielégítő, vagy jó 
lenne.) A tanuló rákényszerül a látszateredményre s azt, ha inkorrekt 
eszközökkel is, elérni igyekszik. A következmény : hibás jellemfejlő
dés és iskola-idegesség.

A gyöngébb tehát elkallódik munkában, fejlődésben, jegyben. 
Hiányzik nála a tehermentesítés.

Az erőseknél.
Ugyanaz a helyzet: nem megfelelő a munkatempó, környezet, 

értékelés. A „tanmenet“ a képzelt átlaghoz alkalmazkodik. Lasabban 
kénytelenek haladni, mint képesek volnának. (A havi anyagot 
minden hónap elején közlöm tanítványaimmal s az erősebbek már 
két hét alatt fel tudják dolgozni.) Nekik kicsinyes kérdés, néha egy
két évvel túlhaladott az, amellyel bíbelődnie kell az osztálynak a 
gyengébbek miatt. A tanár ugyan kérdést intéz hozzájuk is, hogy
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belevonja őket a munkába, de ez csak fikció, mert aktivitásukat nem 
érinti. Érdeklődésük nem elégül ki, haladásuk tompul. Régi tapasz
talat, hogy sokra képes osztályok a gyengéken csúsznak le. Ezt 
pontosan igazolta az angleur-i (Belgium) pedagógiai laboratórium. 
A város egyik osztálya nem tudott haladni; a laboratórium kivizs
gálta a dolgot s egy csoportban jelölte meg az okot. Amint ezeket 
külön tanítóra bízták, a törzsosztály nagyon jó eredményt ért el.

A tömeg lehúzó erején kívül bénítja az erősebbek munkáját a 
nyáj-szellem, mely a kiválást bűnnek tartja, nem bocsátja meg a 
nagyobb teljesítményt, legenyhébben stréberségnek nevezi. Az irigy- 
kedés és megrovás m iatt szégyenük a legnagyobb munkateljesítményt 
végezni és megmutatni. Ellenben kitermelődnek a szimbiotikus cso
portok ; nem a segítésre, közös munkára, hanem az élősködésre. 
A gyöngék egy vagy több erős árnyékába húzódnak s kikényszerítik 
a súgást, lesést, puskázást.1 A következmény a jobbaknál : törés a 
jellemfejlődésben, vagy sok kínos probléma, gátolt munkateljesít
mény.

Az értékelés is kárt szenved. Az erősek relatív helyzetük m iatt 
könnyebben kerülnek az elsők közé, anélkül, hogy szigorú és állandó 
munkát végeztek volna. A rosszul értelmezett modern pedagógia 
meg is elégszik ezzel, mivel egyéb szándéka nem volt, minthogy a 
reprodukciót már az iskolában begyakorolja. Azonban így termelőd
nek ki az álzsenik, áljelesek (meg iskolánkívüli, társadalmi befolyás 
útján), akik később nem bizonyulnak annak. Ezek a jeles bizonyít
ványok értéktelenek az életben. Hiányzik mellőlük a megterhelés.

Tanárra, gyönge, erős tanulóra káros a mai rendszer. A segítés 
módja a következő :

A tanulókat egyénileg kell megvizsgálni, csoportosítani a pár
huzamos osztályokban. (Ehhez a többlethez időt kell szabadítani 
azoknak a bürokratikus, értéktelen munkáknak törlésével, melyek 
egy évtized óta rákövesedtek az iskolára.) A beosztás belső elvéhez 
pár szempont: gyönge — közepes — erős ; reáliákban — nyelvi tá r
gyakban erős, vagy gyönge ; íigyelemcsoportok : gyors és alapos, 
lassú és alapos, gyors, de felületes felfogás ; fegyelmezhetés szerint : 
szociális — aszociális —■ antiszociális. A főszempont az, hogy olyan 
környezetet teremtsünk, amelyben a tanulók tevékenysége optimá
lisan fejlődik, szabadsága ép marad. Az osztály jellege szabja meg a 
tanulók számát (egyikben több, másikban kevesebb), a tananyag 
kiválogatását (olvasmányok, könyvnélküliek, feladatok), a módszert 
(konkrétabb, elvontabb, vizuális, cselekedtető), a haladás menetét, 
az osztályozást. Az együttmaradás kötelezettsége elesik. Sőt tan 

1 Ma a leányiskolák a legalkalmasabb észlelőhely. Kezdő lendületükből 
a nagy tömegek bevonulása miatt lehanyatlottak s lábrakapott bennük a 
század elejéről, az alja-diák szellem. Erős és érinthetetlen szentségű szervez
kedés folyik a munka kikerülésére. Ezt néhány ifjúsági regény romantikája 
is fűti.
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tárgyanként oszthatjuk őket más-más osztályba : nyelvekben, vagy 
csak egy nyelvben az a) matematika-fizikai tárgyakban a í j ,  kéz
ügyességi tárgyaknál ismét a tárgy és tanuló szempontjai szerint 
a), vagy b) csoportba. A megosztás évenként ellenőrzésen megy át 
s a fejlődés, vagy elmaradás szerint kerülnek a tanulók az aj, vagy b) 
osztályba. Ez a tanulók hajlamának megadja a szabadságot s biz
tosítja a nagyobb teljesítményt.

Ez a csoportosítás minden felsőbb rendelkezés, külön kiadás 
nélkül megvalósítható. A szülői hiúság részéről eleinte ellenállásba 
fog ütközni, de az eredmények leszerelik azt. Természetesen nem vár
hatók csoda eredmények. Mert az egész csak kis lépés az aktív iskola 
útján. De mivel jobb annál, ami van, akadálya nincs, helyénvaló 
megpróbálni.

A középiskolák küszöbön álló egységesítése alkalmával ismét 
felmerülnek azok az elméleti jelentőségű kérdések, melyek a legutóbbi, 
alig négy éves középiskolai reformmal, a leányközépiskolák hármas 
tagolódásával kapcsolatban szerepeltek. Ezeknek az elméleti elgon
dolásoknak helyességéhez, mivel egyrészt a vallásos, erkölcsös és 
nemzeti szellemű általános műveltséget célozzák, másrészt a gyakor
lati élet követelményeivel számolva, az egyetemi és főiskolai tanul
mányokhoz szükséges szellemi felszerelést akarnak nyújtani, szó 
sem férhet. Hogy mégis a változtatás, az egységesítés szükségessége 
ilyen hamar jelentkezett, az csak ezen elvek alkalmazásából ered
hetett.

Az újabb változtatást a gyakorlati élet követelményei teszik 
sürgősen szükségessé: a hármas tagolódású leányközépiskola a 
gyakorlatban nem vált be. Csak egyik ága, a régi hagyományokból 
táplálkozó, sokat szidott gimnáziumi típus, virult, másik két ága, 
a modern élet követelményeivel állítólag jobban számoló líceum és 
a leányléleknek jobban megfelelő kollégium ellenben elsorvadt. 
A líceumok nagyrésze visszavedlett gimnáziummá ; a leánykollé
giumok közül kezdettől fogva csak egyetlen egy, a Pesti Evangélikus 
Egyház Leánykollégiuma tudta magát fenntartani és ez is népes volta 
és reális tanulmányi eredményei dacára, mivel kivétel, csak az álta
lános szabályt erősíti meg. Nyilvánvaló tehát, hogy azok a mély
járatú elvi megállapítások, melyek a trifurkációs tagolódást az elmé
letben igazolni látszottak, módosításra szorulnak ; azoknak a gyakor
lati élet követelményeihez kell igazodniok.

Az egységes középiskola főelőnye a közös műveltségi alap ; 
azt a trifurkációs tagolás megvalósítói is bizonnyal érezték ; de, mint 
az Utasítások 1. paragrafusa mutatja, ezt ilyenképpen is megvaló
síthatónak vélték ; holott ez a három iskolatípus még nem áll egészen

Nánay Béla.

A z egységes leányközépiskola.
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egységes alapon ; nem csak árnyalati, hanem fundamentális különbség 
van köztük. A közös vallásos, erkölcsi és hazafias eszme összefűzi 
ugyan ő k e t; de az a jelentőség, melyet egyes tantárgyaknak a többi
vel szemben adnak, mégis szétválasztja, csaknem szembeállítja őket 
egymással.

A tapasztalat a gimnáziumi típus mellett szól. Hogy ebben 
mennyi része van az iskola szellemének, a hagyományok tiszteleté
nek vagy azon gyakorlati meggondolásnak, hogy mégis több élet
pályára nyújt lehetőséget, annak megállapítása bajos nagyon és tán 
nem is elsőrendű fontosságú. A lényegbevágó az, hogy a sok hányódás 
és kísérletezés után révbe jussunk és megtaláljuk azt az egységes 
iskolatípust, mely az eddigiek előnyeit egyesíti, a gyakorlati élet 
követelményeinknek, lelki alkotottságunknak, hagyományainknak 
egyaránt megfelel; mely fejlődésképes, mivel a múlton gyökerezik és 
azért a jövő iskolája lehet.

A régi gimnázium ellen legtöbbször hangoztatott vád, hogy a 
klasszikus tanulmányok túlsúlya a gyakorlatiasabb jelentőségű reális 
tárgyak és modern nyelvek rovására megy és nem számol a modern 
kultúra kibővült, sokoldalú érdeklődési körét szolgáló tanulmá
nyokkal, ú. m. világirodalom, zene- és művészettörténet. Hogy a 
lehetőség mindezek egyesítésére megvan, az már a trifurkációs rend
szer iskoláin is valamelyest megmutatkozik, melyek mindegyik tago
zatában többé-kevésbbé szerepel a művészettörténet. A zenetörténet 
is ott lappang az énektanításban, a világirodalom a hazai irodalom
ban ; de nagyon szerény méretekben és alárendelt jelentőségben.

Súlyosabb kérdés a kiegyezés a klasszikus és modern nyelvi 
tanulmányok k ö z t; nem éppen elvi nehézségek m ia tt; mert hiszen 
ezek a különböző tanulmányok, ha helyesen összhangba hozzuk 
őket, nem ellenségei, hanem támaszai egymásnak : a modern nyelvek 
előkészítenek a klasszikus nyelvek tanulására ; a tanuló az alsóbb 
osztályok francia vagy angol tanulmányaiból szókincset, gramma
tikai készséget, fegyelmezett gondolkodást hoz az V. osztályban 
meginduló latin tanuláshoz ; a latin nyelvtanulás pedig megkönnyíti 
a modern nyelvek mélyebb logikai megértését, szófűzésének, mondat
szerkezetének szabatosabb elsajátítását. Inkább csak helyes idő
beosztás kérdése, hogy a latin mellett mennyi idő jusson a modern 
nyelveknek. A tanuló munkaerejének túlságos megfeszítése pedig 
könnyen elkerülhető, ha a klasszikus és modern nyelvek tanárai egy
ségesen, egyetértőén járnak el.

A matematika sem lehet áthághatlan kínai fal az egyes iskola
típus közt. Megfelelő redukcióval, helyes ökonómiával, a lényeg ki
emelésével tanuló és tanár munkája minden tárgynál lényegesen meg
könnyíthető, anélkül, hogy a munka alaposságának rovására menne. 
Sőt ellenkezőleg, a sok emlékezetterhelő, felesleges adat elhagyása a 
tanuló szellemét felfrissíti, fogékonyabbá teszi a lényeg felismerésére, 
tanulmányainak élvezésére. Ezt minden tanár megteheti saját tá r
gyánál, kellő meggondolással és belátással.
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A helyesen alkalmazott ökonómia kérdésének tisztázását nagy
ban elősegíti a kartársak megértő együttműködése. Erre sok alkalom 
kínálkozik: módszeres konferencia, magánérintkezés és egyebek. 
A conditio sine qua non azonban az igaz ügyszeretet, mely kicsinyes 
egyéni szempontokon túlemelkedik. Szabad legyen szerénytelenség 
vádja nélkül utalni az Ev. Leánykollégium tanári karának kezde
ményező kísérletére, mely eféle megbeszéléseit a Középiskolai Tár
gyak Egymásra Vonatkoztatása a Gyakorlatban c. könyvben szö
gezte le.

Amilyen ideális volna egy ilyen egységes középiskola, mely a 
különböző tárgyakat harmonikus egységbe foglalja, éppen olyan 
megnyugtató volna tisztán gyakorlati szempontból is, mivel a szülők 
elhatározását gyermekeik tanulmányainak irányításánál nagyon 
megkönnyítené. Ma, mikor a pályaválasztás még a 20. életév felé is 
súlyos gondot okoz, hogy tudjon a szülő helyesen választani megfelelő 
iskolatípust 10 éves gyermeke számára ? Az átlépés lehetősége egyik
ből a másikba megvan ugyan, de ez mennyi küzdelmet, költséget, 
idegerőt, anyagi és lelki bonyodalmat jelent gyermeknek és szülőnek 
egyaránt !

Örömmel várjuk tehát az új, egységes középiskolát, mely remél
hetőleg a jövő iskolája lesz, a szó nemes értelmében.

Budapest. Láng Margit.

A  rendszertan-tanítás a középiskolában.
Voltaképpen csak rossz szokásból beszélünk itt, a középiskolá

ban rendszertanról rendszeres állattan, növénytan és ásványtan helyett. 
Én tehát a természetrajzi tudományoknak erről a második, rendsze
res részéről, azoknak a középiskolában való tanításáról, didaktikai 
és pedagógiai jelentőségéről óhajtok itt nehány gondolatot papírra 
vetni.

Linné után, egészen a múlt század közepéig minél több állat- 
és növényfajnak a leírását és azoknak rendszerezését ta rto tták  a 
biológiai tudományok legfőbb feladatának. Hogy ebben az igyekezet
ben, különösen a fajgyártásban, kicsik és nagyok sokszor mennyire 
túlzásba estek, m utatja egyebek közt az a sok sznonimum is, amit 
tetemes holtteherként cipel magával ez a két tudomány. (Az ásvány
tan ebben a dologban szerencsésebb volt.)

De jöttek új fölfedezések ! A mikroszkópiám és a mikrotechnikai 
módszerek tökéletesedése ; a vegytan, a fizika s alkalmazott tudo
mányaiknak csodálatos fejlődése. S ezeknek a hatása alatt az élő
lények kutatása is egészen más irányt vett. A külsőalaktant félre
tolta a belső (anatómia) s ezzel párhuzamosan a fiziológia, oikológia, 
fejlődéstan a legkitűnőbb elméket küldte a darwinizmuskiváltotta

2*
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harcba, vagy állította attól függetlenül munkába. A fajleírás, rend
szerezés mostoha gyermekké lett. Egészen a lekicsinylésig.

Csak természetes, hogy ez az irányzat lett úrrá az egyetemeken 
is. Itthon és külföldön egyaránt. Erről i t t  csak annyit, hogy pl. a 
négy magyar tudományegyetemen ma is csak két, ú. n. állatrendszer
tani tanszék van, a budapesti ezek közül is állandóan betöltetlen ; 
a növényrendszertannak pedig csak Budapesten van katedrája.

Ez a felfogás természetesen átcsapott a középiskolába is. Ma 
mindenki — szakember és nem szakember, de inkább az utóbbiak — 
egyre azt hangoztatja, hogy csak „biológiát“ és mennél kevesebb 
,,rendszertant“. Ez az elv már valósággal dogmává lett. Hogy meny
nyire, azt legeklatánsabban m utatják az 1927. évi középiskolai tan
tervi Utasítások. Ezekben a rendszeres növénytannal kapcsolatosan 
ezt olvassuk : ,,A tanítás fősúlya mindig a kiválasztott — 30 — típus 
alapos megismertetésére essék. Egyéb növények csak annyiban emlí
tendők, amennyiben nemzetgazdasági jelentőségük van.“ (235. 
oldal.) Az Utasítások tehát kitűznek a rendszeres növénytan számára 
30+ca. 40—50 növényfajt. Ha csak a magyar flórát vesszük is (pedig; 
nehány külföldi növényt is csak meg kell említenünk !), annak cca 
4250 fajából ne ismertessünk meg többet 70—80-nál? A tankönyv
írók természetesen meg is tettek minden tőlük telhetőt, hogy a „rend
szertant“ belegyúrják ebbe a prokrustesi ágyba ; de valljuk meg, 
kevés sikerrel. Még a legrövidebb tankönyvek egyike, a dr. Szilády 
Zoltán-féle is kénytelen volt pl. a Soktermőjűek rendjéből 16 fa jt 
ismertetni. Ezenkívül még tárgyal 24 virágos rendet és természe
tesen a virágtalanokat, tehát ismertet, ill. felsorol legalább is 200 fajt.

Most már az a kérdés, hogy oktatás és nevelés szempontjából 
helyes-e a rendszeres állat- és növénytannak (az ásványtanban a 
tárgy természete szerint nem kifogásolják annyira) ez a háttérbe- 
szorítása?

A kifogás ellene az, hogy feleslegesen terheli meg a növendék 
memóriáját. De vájjon valóban így van-e?

Kétségtelen, hogy az általános, szintetizáló és generálizáló 
résznek a nagy igazságokra való rávezetésével, törvényeinek, igaz
ságainak egyetemesítő nagyvonalúságával, átfogásával megvan a 
maga nagy jelentősége úgy tárgyi tudást adó, mint pedagógiai 
szempontból, de emellett az analizáló, apró részleteket észrevétető 
és rendszerező második résznek elhanyagolása, sőt majdnem lebe
csülése, szerény véleményem szerint sarkalatos és kettős hiba.

Didaktikai szempontból nagyon fontos a rendszeres rész, mert 
ebben ismertetjük meg a tanulókkal hazánk — és részben a külföld 
— állat-, növény-, ásványvilágát. Ezt pedig —- természetesen az 
adott kereteken belül — csak meg kell tennünk ! Bizony éppen a 
rendszeres rész ellen támadt irányzatnak a következményekép 
nagyon gyakran találkozunk olyan művelt laikusokkal, akiknek 
állat- és növényismerete annyi, mint leíróföldrajzi tudása, ami köz
ismerten legalább is minimális. Ezzel szemben a régi generációkhoz
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tartozó művelt egyének gyakran lepnek meg bennünket ebbeli 
ismereteikkel. Mezőgazdasági állam lévén, rajta kellene lennünk, 
hogy növendékeink minél gazdagabb ilyen ismerettel hagyják el 
a  középiskolát.

Pedagógiai szempontból még sokkal fontosabbnak tartom ezeket 
a rendszeres részeket. Csak másodsorban azért, mert rendkívül finom 
megfigyelésre, hasonlóság és különbség, rokonság és távolság észre
vételére neveli a tanulókat, hanem elsősorban azért, mert rendszerezni 
tanít. Pedig éppen ezt szokták felesleges szellemi munkának, haszon
talan memóriamegterhelésnek minősíteni. A nevelésnek egyik elsőrendű 
feladata, hogy a s o k b a n  az e g y e s  sajátságainak pontos meg
figyelésére s a hasonlóságok és különbségek alapján a megismertek rend
szerezésére tanítson. Egyszóval, hogy rendszeres gondolkozásra neveljen. 
Erre pedig, t. i. a soknak pontos megfigyelésére s az így megismertek 
rendszerezésére a középiskolai tantárgyak közül egyik sem nevel meg
közelítően sem olyan mértékben, mint a természetrajzi tudományok 
s azoknak is elsősorban a rendszeres része.

Hogy pedig éppen nekünk, magyar nevelőknek mennyire fontos 
a rendszeres gondolkozásra való nevelésnek célul tűzése és e célnak 
állandó szem előtt tartása, azt nem kell bővebben fejtegetnem. A mi 
fajtánknak élénk képzelőereje, temperamentuma, gazdag érzelmes- 
sége és értelmi lendülete szeret átcsapni a részleteken és rendszeressé
geken, amelyek pedig minden jó eredményhez szükségesek.

Debrecen. Hoffer András.

A  latin nyelv Vestibulumából való gyakorlatok 
végzéséről a tanítóhoz való intés.

Kedvesem, nagyon jól tudod azt, hogy : egyedül a gyakorlat 
teszi a mestert, a gyakorlat pedig a gyakorlással szerezhető meg és 
hogy ezért akartuk mi, hogy módszerünk egészen gyakorlati legyen, 
amelyben t. i. mindent a tanulók maguk csináljanak, a tanító min
denben, csak példával járjon elől, az utánzást vezesse, a hibákat 
{amelyek a dolgok első kísérleteinél nem szoktak hiányozni) kija
vítsa. Ügy tervezd ezért, kedvesem, te is eljárásodat, hogy az egész 
iskolád égjen a gyakorlástól, éspedig minden anyagban, amelyek 
naponként s óránként tárgyalásra kerülnek. Ha a gyakorlatokat 
megszakítod, vagy lanyhán szorgalmazod, légy biztos affelől, hogy a 
tieid előmenetele lassú lesz, nem lesz távol a hanyatlás. Ettől való 
óvakodásra ne resteljük újból előadni, hogyan töltőd be tieidet 
mindet gyakorlatokkal és így növendékeidnek a kellemesen való 
előhaladás és a kiváló előmenetel örök alkalmait hogyan mutatod 
meg. Figyelj te h á t !
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1. Mindenekelőtt arra kérlek, őrizkedj komor lenni. Jobb az 
elméket emberiességgel megnyerni, mint komorsággal elijeszteni.

2. Munkához kezdeni akarván, dicsérd, amennyire tudod, a latin 
nyelvnek és a dolgoknak a tanulását, hogy a munka felvállalására 
(melyet mégis a könnyűséggel és kellemességgel fogsz ajánlani) 
minél vágyóbbakká tegyed őket.

3. Figyelmeztesd a tanulókat, hogy mindeniknek meglegyen a 
Vestibulum-példánya, ha azt akarod, hogy munkád fennakadás nélkül 
haladjon előre.

4. De ezekből a sajtóhibákat (ha a kiadásba egyesek becsúsztak 
és a megjegyzéseket is végig fogod vizsgálni) kijavíttatod, hogy 
senkinek hibás példányból hibát megtanulni ne legyen alkalma és ők 
(hasonló okossággal a többi könyvben) tanulják meg a könyvekben 
való eligazodást.

5. A latinság ujoncságára azokkal együtt való átmenetei a szá
modra a részek rendjében lesz, amint következnek : először a dolgok 
anyanyelvi elnevezése, azután a latin elnevezés, majd a nyelvtan, 
végül a lexikon.

Az anyanyelvi szöveg helyes tárgyalásáról.

6. Amire intettelek az ajánló-levélben, kevéssel ismételni fogom 
és a gyakorlatok tárgyalására jobban hozzá fogom alkalmazni.

7. Először téged oda akarlak irányítani, hogy ezt az anya
nyelvi szöveget 2 hó alatt végzed el. Ez kényelmesen meg fog tö r
ténni, ha a tanulókkal naponta egy lapocskát végzel el. Miért ne? 
Hiszen kevés !

8. Tehát a szöveg kis részét fogod venni, amennyi egy óra a la tt 
végig tárgyalható (körülbelül egy lap negyedrésze). Ezt mindnyájuk 
figyelme mellett fel fogod olvasni és meg fogod parancsolni, hogy 
azok utánnozanak téged ennek az olvasásában, tisztán és világosan 
való kiejtésében, kettőnek, háromnak, tíznek stb., aszerint, am int 
szükségesnek ítéled majd arra, hogy az anyanyelvben is könnyen 
olvasókká tegyed őket.

9. Elvégezvén így az olvasást egy negyedóra alatt, parancsold 
meg, hogy ugyanezt a szöveget a kézgyorsaság megszerzése végett 
a füzetükbe írják át. Ez ismét ne tartson tovább egy negyedóránál, 
vagy ha ez nehány lassúbbnak nem elég, engedd meg, hogy magán
úton pótolják a munkát, hogy senkinek se hiányozzék az alkalom 
a kéz további gyakorlására.

10. A harmadik negyedórában, vagy valamivel tovább, a szavak 
értelmét fogod azoknak fejtegetni és meg logod vizsgálni, hogy vájjon 
jól fogták-e fel a jelentésüket.

11. Végre az óra vége felé meg fogod kezdeni a végig tárgyalt 
szöveget emlékezetből elmondani, a tanulókat is buzdítva ennek 
utánzására. Mert az okosabbak nyomban versenyre kelnek, a többiek 
követni fogják őket. Ha pedig vannak tompább eszűek s még az
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annyiszor való ismétlés által segítve sem fogják tudni, tanulják meg 
ezt magánosán (közbeeső idő alatt) és a másik óra kezdetén mond
ják fel.

12. Ilymódon, ha a növendékekkel az anyanyelvi szöveg végére 
értél, nem történik meg az, hogy az olvasási képességet meg ne 
szerezzék és kezük az írásbeli gyorsaságra egyre jobban ne legyen 
képes és a gyermeki érzékszervek tárgyaik felé egészen odafordulni 
s értelmük a dolgok képeivel telefestődni, végül az emlékezetük 
nagyobb képességre törekedni ne kezdene.

A latin szöveg gyakorlatainak végigtárgyalásáról.
13. A latin szöveg a saját megvilágosítására, mint egy új nyelv 

ismeretlen erdeje, több időt kíván. Tehát kétannyi időt adunk; 
t. i. 4 hónapot. Mert így az óránkénti anyag alig nő többre négy 
sorocskánál. Mennyi ez?

14. A szellem ebben való gyakorlásának módszere pedig nem lesz 
az előbbitől eltérő. U. i. minden óra kezdetén te magad fogod pon
tosan felolvasni az órai (egy-két szakasznyi) anyagot és meghagyod, 
hogy a megkezdett olvasást utánozzák.

15. Majd azok figyelme mellett a latint magyarul adod vissza, 
intve őket, hogy itt ugyanazok vannak, amelyek a dolgok magyar 
(már ismert) jegyzékében szóval adhatók vissza. Ha tehát magukkal 
bizalmas viszonyba akarják hozni a latin szavakat, vessék össze 
magánszorgalomból (mielőtt iskolába jönnének) mindkét szöveget, 
amelynek tárgyalását kívánja a vers.

16. Ezután utasítani fogod őket, hogy ezt a leckét mindenki írja 
be a gyakorló füzetébe, magyarról latinra, vagy fordítva, kettős 
haszonnal. Először, hogy a latin helyesíráshoz hozzászokjanak, 
azután, hogy az észnek ugyanazon tárgyak körül való tartósabb 
időzésével mindent könnyebben bevéssenek az emlékezetbe.

17. Megfogod parancsolni, hogy a leírtakat újra olvassák át, 
hogy kiderüljön, milyen helyesen, fordították ; ekkor gondoskodni 
fogsz arról, hogy a hibákat, ha ez, vagy az valamit csinált (mert 
hiba nélkül semmit sem lehet tanulni), a tanulótársak kijavítsák, 
vagy (ha közülük senki sem veszi észre) ki fogod magad javítani.

18. Óra vége közeledvén, emlékezetből el fogod mondani a leckét, 
hogy, aki tudja, utánozza. Egyik a másik után fogja utánozni, a 
lustábbakat a következő óra kezdetéig benntartván. Mert ezeket 
valószínűleg szégyen fogja eltölteni, hogy annyiszor visszavettetnek 
s mindig a lusták és ostobák közt neveztetnek : bízunk abban, hogy 
ez a nagyobb szorgalom kiváló ösztökéje lesz.

A lexikon használatáról.
Az egészet át kell olvasni (ha egy óra a latt egyetlen lap, két 

hét alatt el fogod végezni). Négy célból és haszonból.
Először, hogy a rövidítések olvasásához (amelyekkel a janualis
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lexikon tele van) hozzászokjunk. Másodszor, ha mindennek azonnali 
magyarázatát parancsolják nekik, tudják meg, mily erősen merí
tették  ki a dolgok névjegyzékét és ha nem bíznak magukban, legyen 
alkalmuk olvasás előtt magukat erre előkészíteni. Harmadszor, mert 
a szót, melynek jelentését elvesztették, szükségük lesz mindkét 
szövegben nyomozni, megtanulják majd ugyanazon munkával mind 
a mintegy 500 ékesség ismerését, mind a mutatónak, mely a könyvek
hez van fűzve, a használatát. Végre, negyedszer, ez a nyelvtani vizsga 
tartására fog szolgálni. T. i. nyomozandó : 1. vájjon egyszerű szó 
került-e elő, vagy összetett; 2. tőszó-e, vagy származékszó ; 3. főnév-e, 
vagy ige ; személyes melléknév-e, vagy határozószó stb. 4. És ha 
főnév, milyen nemű és hajlítású, amit odavetett jegyei fognak fel
mutatni. 5. Ila melléknév, hány végzetű és hogyan hajlíttatik. 6. Ha 
névmás, hogyan hajlíttatik. 7. Lét-ige-e? Cselekvő-e, vagy szenvedő? 
és mily igehajlítású és alakú? stb.

Elég az intésből ! A többi a te szorgalmadra, körültekintésedre 
lesz bízva. Légy jó egészségben és a keresztyén ifjúság dolgát szor
galmasan végezd !

Sárospatak. Ford. Gulyás József.

H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .
„ I n  n a ta l i  D o m in i“  című füzet megjelent Pamel, Hatzfeld és Thomas 

tollából (Kassel, 1933. Baeranleiter-Verlag. 8°, 27 lap), amely középkori latin
nyelvű, adventi és karácsonyi énekeket tartalmaz. Az énekek némelyikében 
vegyesen vannak latin és anyanyelvű verssorok, úgy, amint azokat a nép 
annak idején énekelte. Jóleső érzéssel látunk magyarnyelvű verssorokat is a 
latin szöveg között. A szerzők célja, hogy ezeket az énekeket, amelyek egykor 
a keresztyénség közkincsei voltak, hozzáférhetővé tegye korunk és megőrizze 
az utókor számára is, a vegyesnyelvűeket, amelyeket, ahol ma még megvan
nak, már csak anyanyelven éneklik, abban a formában, ahogy azok a latin 
nyelvről az anyanyelvre való átmenet korában csendültek fel a nép ajkán.

Kiithi/ Dezső.
B orsodi E rn ő d :  F á ty o l . Regény. "Török kiadó, Mezőtúr, 1933. 303 lap. 

Székely Mózes : Zátonya óta nem jelent meg könyv, mely az elszakított 
magyarság idegekbe, vérbe-húsba gyökerező kálváriáját ilyen döbbenetes 
módon, ilyen sötét színekkel festette volna fel az emlékezés vásznára. Nem 
véletlen a Székely Mózes művének említése, e két regény sok rokonvonást 
mutat s mintegy kiegészíti egymást. Borsodi Ernőd is álnév, mint a Zátony 
szerzője-é, ez is, az is az oláh megszállás atrocitásairól rántja le a leplet, de 
míg a Zátony a földbirtokos középosztály lassú haldoklásának a bemutatása 
egy hűséges kutya lelki-testi szemüvegén keresztül, a Fátyol a falusi refor
mátus lakosság vegetációja s egy fiatal lelkész élet tragédiáján át az összes 
református papság kanossza-járása is egyben.

A történet 1920-ban kezdődik a trianoni szétdarabolás előzményeire 
való rövid utalás után Bándy István csopaki lelkész életét vonultatja végig 
a regényben színes stílusával, bár néha papos elmélkedésektől kísérve. Az 
első kábulatból felocsúdva hömpölyög tovább az élet, e hatalmas folyam, 
még az a nagy kőszikla sem tudja útját állani, amit háborúnak neveznék, a 
most előtte levő akadályokat meg már semmibe se veszi — mondja némi 
rezignációval a szerző.
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Hőse fiatalos meggondolatlansága kellemetlenségbe hozzák a fennálló 
hatalom alacsony gondolkodású közegeivel s letartóztatják. Vizsgálati fog
ságának unalmas óráiban meséli el fiatalkori ideáljának, hogyan került a 
frontra a Baltazár-teológusokkal, hol hadnagy, soronkívül főhadnagy lett, 
rövid káplánkodás után csopaki parokus lelkész. Az elbeszélésen, különösen 
az elhitetés néha naív eszközein és a szerkesztés bizonytalanságán érzik, hogy 
első regénye egy nem céhbeli írónak (szerzője megszállt területen élő refor
mátus lelkész), azonban a magyar sors végzetességének, a magyar kálvinista 
papság tragédiájának rajza emberi, igaz és szívbemarkoló. Egy-egy jelenete 
feledhetetlen, mikor a fiatal pap rádöbben Kelet kapujára, a baksisra, Romá
niában minden eladó, csak alkalmas árat és alkalmas helyen kell fizetni.

Kitűnő megfigyelő : a háború előtti asszonyok dicsekedtek, háború után 
panaszkodtak, mindkettő túlzás, nagyítás, ez utóbbi a sötétlátás felé. Majd 
mikor a határkiigazító-bizottság Csopakot a cseheknek ítéli, a cseh impérium 
jellemzésére van egy találó megjegyzése, hogy egy közönséges cseh finánc 
műveltebb, mint egy oláh kapitány.

Kissé színpadias beállítású, legalább is nem érezzük olyan őszintének az 
antant bizottsággal történt epizódot.

Az megint a cseh mentalitásra jellemző, hogy Bándy Istvánt anyja 
temetésére sem engedik haza, mikor pedig az mégis átszökik, visszatérte után 
kitoloncoltatják Csehszlovákiából, régi sebe fölszakad s a debreceni klinikán 
hal meg. Végigbúg a regényen egy romantikus szerelem halk muzsikája is, 
amely disszonáns akkordokat csendít meg egy másik dacos kálvinista pap 
megsebzett szívében s csak az utolsó lapokon simul kibékítő harmóniába a 
beteg gyermek révén a tragédiának indult epizód.

A címet egy teológiai értekezésről („Fátyol“) nyerte, mely csak papi 
jellegű egyének számára van beiktatva a regénybe. A papi hivatás glorifi- 
kálása, melyet néhol mások rovására magasztal fel, pl. „a tanár kihagyja, 
vagy felkérdezi a leckét, azután tovább senkinek semmi köze h ozzá ... de 
a lelkész. . . stb.“ Mennyire félreérti a nevelők hivatását, ha ezt hiszi s meny
nyire nem ismeri az igazi tanárt és igazi tanári m unkát...

Bosszantó sajtóhibák is akadnak szép számmal, de különösen ez a 290. 
lapon : dixi et salva vinimam meam — dixi et salvavi animam meam helyett.

Rokonszenves írás, mely minden fogyatkozása mellett le tudja kötni a 
figyelmet. Móricz Zsigmond nyereségnek tartja a könyv megjelenését irodal
munkra nézve.

Mezőtúr. Boross István.

Ifj. Krug Lajos : Vérszerződés. Budapest, 1932. Az Országos Gárdonyi 
Géza Társaság kiadása. Ara a pénz előzetes beküldése mellett 1.70 P ; vászon
kötésben 3.70 P. Utólagos beküldéssel 2.— és 4.—- P.

Az Országos Gárdonyi Géza Társaság nagyon helyesen cselekedte, hogy 
kiadta ifj. Krug Lajos költeményeit s ez által egy kiváló fiatal poétát fedezett 
lel számunkra, kinek versei nem közönséges tehetségről tanúskodnak. Ifj. 
Krug Lajosnak ez nem első kötete. Már évekkel ezelőtt írt egy, folyóiratunk
ban is ismertetett könyvet a nyugati felkelő harcokról s a soproni népszava
zásról. Jelen verse gyűjteményéhez Móra László írt szép prológust. Krug 
Lajos verseit három csoportba osztja : „Tilalomfás határban“, „Hullám és 
part“, „Kérdez az élet“. Mindegyik csoportban találunk verseket, amelyek 
gyönyörködtetnek bennünket. Szép, költői nyelvezetet, a költői kifejezések 
igazi tárházát találjuk a kötetben. A felkelő harcok emlékei szólnak az első 
rész verseiből. A legszebbek : Anyák, magyar anyák, Dalol a föld, Bányamécs, 
Utcasarkon, Gépek, Diáktanyán a nyugati felkelés idején. A költő dalai 
Selmecről, a rokkant sorsáról, a munkássorsról, a jövő reményről szólnak és 
témáinak változatossága mellett tanúskodik a második rész is. Kiemeljük a 
Csönd, Selmec, Sopron, Ábrándok, Bánathajó c. verseit. Tökéletes alkotás 
„Éjjel“ c. verse. Gyakran egy-egy találóan odavetett ecsetvonással festi a 
jellegzetest. A harmadik rész bölcselmi versei közül kiemeljük a Porszem,
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Gondolat címűeket. A fiatal evangélikus poéta versei megérdemlik a támogatást 
és a kötetet lapunk olvasóinak szíves pártfogásába ajánljuk.

Sopron. Koller István.
S ch ellb ack  O s z k á r : M ein  E rfo lg t —■ S ystem . Schelibbach-Verlag, Ham

burg, 1931. 75,000. Nagy oktáv. 386 lap s 30 1. függelék. Kb. 20.— P.
Az egész művelt világban nagy port felvert könyv 1929 óta ötödik ki

adásában forog közkézen. A lélekbúvár tudományos értéke mint gyakorlati 
pedagógust nem érdekel, kétségtelen azonban, hogy sok értékes tanáccsal és 
követendő útbaigazítással látja el olvasóit. A könyv tartalma, mellyel a siker 
titkához vezet, ez : 1. Fölfelé. A siker alapfeltételei. 2. Tudatos életfolytatás, 
a céltudatos ember napi beosztása, naplója. 3. A siker szellemi okai. 4. A sze
mélyes hatás törvényei. 5. Anyagi siker : itt üzletembereknek ad bőséges 
útmutatást. 6. A főnök, az alkalmazott. 7. Gyakorlati emberismeret. 8. Szel
lemi munka. 9. Irányelvek szellemi önállóság elérésére. 10. Sexualitás és siker. 
11. A szónok. 12. Ötven kérdés és felelet Schellbach siker-rendszerének meg
értésére. Látjuk e vázlatos tartalomból, hogy hézagos a mű, sokat nem ölel 
fel, amire feleletet várnánk. így is tanulsággal forgathatjuk mi, idősebbek is, 
de főleg az ifjúság bölcs tanácsokat nyerhet belőle s ami fő, élvezetesen, ki
emelt szövegrészekkel szemléletesen közöl mindent. B. D.

W oyciech o w sk y  J ó z s e f : S ipos P á l é le te  és m a te m a t ik a i  m u n k á s s á g a ,
Budapest, 1032. (Közlemények a debreceni tudományegyetem matematikai 
szemináriumából. VI. füzet. Kiadja : Dávid Lajos.) 124 oldal.

Nemrég igen értékes művel gyarapodott a magyar matematikai irodalom. 
Szerzője a magyar matematika történetének kutatásával foglalkozik s e művé
ben Sípos Pálnak, Kazinczy kortársának és barátjának életét és munkás
ságát tárgyalja. Ha régi, kiváló magyar matematikusokról esik szó, rendszerint 
a két Bolyaira gondolunk, holott akad még több kiváló tudós is. Sipos Pál 
munkássága terjedelmében és jelentőségében mögötte marad ugyan a Bólyaiak 
alkotásainak, mindamellett érdemes vele behatóan foglalkozni, mert igen 
értékes munkása volt nemzeti kultúránknak s neve méltán sorolható a nemzet
közi tudományos világ sok szélesebb körben ismert tudósa mellé. A protestáns 
tanárokat még közelebbről is érdekelheti Sipos Pál egyénisége és munkássága : 
Sipos református ember volt, református iskolában, Szászvárosban és Sáros
patakon tanított és mint tordosi prédikátor végezte be életét.

A Sipos Pálról írt monográfia első része életrajz. A szerző fáradságot nem 
kímélve, igen nagy gonddal kutatta fel mindazokat az eredeti forrásokat, 
amikből adatokat meríthetett ; az irodalmi forrásokon kívül hazai és külföldi 
levéltárakban is végzett nyomozásokat s felhasznált forrásokat lábjegyzetben 
mindenütt pontosan megjelölte. A 65 oldalra terjedő életrajz azonban nem 
száraz adathalmaz, mert ügyesen van csoportosítva s jól kiemelkednek a 
lényeges mozzanatok. Igen jól jellemzi azt a környezetet, amelyben Sipos 
ifjú éveit töltötte : megismerkedünk külföldön járt matematika tanárával, 
Kováts Józseffel, majd a tudós Teleki grófokkal, akiknek házánál Sipos 
nevelőként működött ; szó esik neves külföldi tudósokról, akikkel Sipos 
külföldi tanulmányi évei alatt és később is érintkezett. Az életrajz Siposnak 
tudományos, tanári és prédikátori működésére egyaránt kiterjeszkedik s mint 
költőt és mint filozófust is — Kantnak követőjét — jellemzi.

A könyv második része (66—69. oldal) Siposnak német és latin nyelven 
írt értekezéseit ismerteti. Legnevezetesebb az az értekezés, amelyet a berlini 
tudományos akadémia 1795-ben aranyéremmel tüntetett ki ; ez az értekezés, a 
Sipos-féle izometrikus görbével (újabb elnevezés szerint kochleoiddal), kör
méréssel és az ellipszis rektifikációjával foglalkozik. A monográfia szerzője 
mindezek ismertetésénél az elavult matematikai kifejezésmódot a maival 
helyettesíti s így könnyen érthetővé teszi. Különösen az ellipszisrektifikáló 
eljárást veti alá részletes kritikai vizsgálatnak ; a Sipos-féle eljárást használ
hatóság és pontosság szempontjából összehasonlítja vagy 40 régebbi és újabb 
eljárással s ebből kiderül, hogy a Sipos-féle módszer még ma is a legjobbak
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közé tartozik. E kritikai tárgyalásból tűnik ki különösen az a széleskörű 
matematikai felkészültség, amivel a monográfia szerzője feladatának meg
oldásához hozzáfogott ; igen alaposan ismeri a matematika történetét, az 
európaiakon kívül arab és japán tudósokra is hivatkozik. Kellő figyelemben 
részesíti Síposnak többi értekezését is ; azok főleg sajátságos trigonometriai 
táblákkal foglalkoznak.

A mű 101—110. oldalain rövid németnyelvű kivonatot találunk s a füg
gelék Bode és Kästner német professzoroknak Síposhoz intézett s eddig még 
nem publikált leveleit hozza.

A könyv általában tömör, szabatos, könnyen érthető stílusával tűnik ki ; 
sokat ölel fel s a mellett jól áttekinthető. Meglátszik, hogy a szerző nagy 
kedvvel és kiváló hozzáértéssel foglalkozott a tárggyal s úgy dolgozta azt fel, 
ahogy Sipos Pálnak mélyenjáró és eredeti alkotó szelleme megérdemli.

Melegen ajánlom e művet a matematikusok, a magyar tudomány tör
ténete iránt érdeklődők s a tanári könyvtárak őreinek szíves figyelmébe.

Budapest. Renner János.

BELFÖLDI ÉS K Ü LFÖ LD I LA PSZEM LE

A  G y erm ek , X ngy László em lék é re , (XXIII—XXIV. évfolyam, 1931 32.
Kiadja a Magyar Gyermektanulmányi Társaság Nagy László-emlékbizottsága). 
Budapest, 1932. 144 lap.

Az 1931. évi február hó 25-én hosszas szenvedés után elhunyt nagynevű 
úttörő gyermekpszichológus emlékére, az általa alapított és 22 éven át szer
kesztett Gyermek és a hozzá csatlakozó tisztelők, méltó emlékkönyvet adtak 
ki ily címen. S mivel Nagy László szakjában külföldön is elismert tekintély 
volt, a könyv utolsó 19 lapján német nyelven is megvan a cikkek tartalmi 
kivonata. Nemes arcvonásai nyitják meg jól sikerült arcképpel a könyvet, 
majd Kenéz Béla ír emlékezést róla baráti szeretettel. Ezután Ballai Károly, 
egyik leghívebb munkatársa cikke következik, melyben életét, tudományos 
munkásságának kezdeteit, a tanítóképzőintézeti tanárok ügyeinek bajvívóját, 
a tanítótársadalomban elfoglalt fontos helyét, a II. tanügyi kongresszuson 
való részvételét, a gyermektanulmányi mozgalom megindításának történetét 
és tudós pályájának beteljesedését jellemzi. Meleghangú az egész cikk, melyből 
megtudjuk, hogy a református tudós édesatyja Nagykőrösön Arany János 
tanártársa volt, de különösen megindítóan szép az elhunyt néhai feleségéről, 
Lumniczer Saroltáról szóló nehány sor, ki méltó társa volt férjének. Nógrádi 
László a betegségének és halálának szomorú történetét lírai hangon adja elő, 
ebből is meleg szeretet sugárzik, a jó ember, nemes lélek emléke felé. 
Ranschburg Pál mint gyermekpszichológus kutatóról szól nagy cikkben, 
minket, pedagógusokat, elsősorban Domokos Ldszlóné írása érdekelhet jelen
tőségéről a pedagógiában. Kemény Gábor Nagy László és a magyar szociális 
fejlődés című cikkben megállapítja, hogy megvolt munkájának az eredménye, 
bár maga nem volt vele megelégedve : az Üj Iskola, Családi Iskola, Erdei 
Iskola és Kerti Iskola az ő szellemének letéteményesei. Majd Nógrádi/ László 
mint embert jellemzi, Maday István is ír róla. Végül Cser János a Székesfő
városi Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumában kifejtett mun
kásságát jellemzi a kötet leghosszabb, 40 lapos cikkében, melyet képek is 
illusztrálnak. Bezárja az emlékezés sorát Hamvai Vilmos bibliográfiája Nagy 
műveiről. Még a Nagy László-emlékbizottság munkájáról tájékoztat a könyv 
s Utóhangban jelzi, mennyi értékes ,,mozaik“-nak kellett helyhiány miatt a 
kötetből elmaradnia.

Az egész könyvből a baráti szeretet és tanítványi hála sugárzik s így egy 
nagy értékes magyar egyéniség bontakozik ki előttünk. Ennek megismerése
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mindenkit önzetlen munkára serkenthet s arra a meggyőződésre vezethet, 
hogy még a mai nehéz körülmények közt is sikert ígér a lelkesedéssel párosult 
tehetség. Böhm Dezső.

O rszágos K ö zép isk o la i T an á re jiy e s iile ti K ö z lö n y  decemberi száma közli 
I)r. Kisparti Jánosnak Debrecenben tartott előadását a középiskola sorsáról. 
Megemlékezik Osváth Gedeonnak, az aszódi reálgimn. ny. igazgatójának 
Küzdő lelkek címen írt misztériumáról, melyet mi is ismertettünk könyv
szemlénkben, és elismeréssel emeli ki értékeit.

M ag y a r T a n ító k é p z ő  egyesített január—februári számában Kemény 
Ferenc Lelki leszerelés című cikke olvasható, melyben megállapítja a neves 
szerző, hogy mi, magyarok, nem szerelhetünk le, míg a rajtunk elkövetett 
igazságtalanságok jóvá nincsenek téve, de itthon kell lelkileg leszerelődnünk, 
hogy kormányunk hívásának megfelelőleg egységbe tömörüljön a magyarság. 
Ebben pedig a tanároknak, tanítóknak első szerepük van. Megemlítjük, hogy 
lapszemléjében közlönyünkről is megemlékezik.

A  M ag y ar G y ó g y pedagóg ia  decemberi száma Klug Pétertől a gyógy
pedagógiai intézetek 1931—32. évi működését ismerteti, Szondi Lipót ugyan
itt a gyógypedagógia állásáról értekezik Hollandiában. Igen bő lapszemle 
egészíti ki ezt.

N ép o k ta tá s i Szem le  január—márciusi számát Mitrovics Gyula nyitja meg 
általános érdekű cikkével a köznevelés egységes szervezése címen. Ettől azt 
várja, hogy egységes életfelfogást és azonos tendenciákat visz bele az életbe 
és ezzel a kulturális és erkölcsi integrálásnak állandó tényezőjévé lesz ; a 
másik előnye, hogy mindenki a maga helyére kerül, mert egymáson épülnek 
majd fel az összes iskolafajok. Padányai Andor népoktatásunk egységéről ír 
báró Eötvös József elgondolásában. Ezután cikksorozat következik az elemi 
és középfokú oktatás kapcsolatának kérdése címen, melyet Zibolen Endre 
gimn. igazgató, Molnár János polg. isk. tanár, másfelől Stelly Géza elemi isk. 
szakfelügyelő és Horváth Károly elemi isk. igazgató fejtegetnek mindkét félre 
tanulságosan.

N é p ta n ító k  L a p ja  januári számában az iskolaudvar tervszerű befásításáról 
ír Sugár Béla, a januári második számban Keleti Adolf a szülői ház és iskola 
kapcsolatáról, a februári első számban a család és iskola munkájáról olvasunk 
Sebestyén Kálmán tollából.

E v a n g é lik u s  la p ja in k  mind több teret nyújtanak a tanügyi kérdéseknek. 
A Németh Károly esperes szerkesztésében s a Luther-Szövetség kiadásában 
megjelent Evangélikusok Lapja megszűnt, most helyébe ugyancsak az Orszá
gos Luther-Szövetség ad ki Evangélikus Élet címen lapot, mely Budapesten 
jelenik meg. Szerkesztője a kelenföldi egyház agilis lelkésze, Szántó Róbert, 
ki maga mellé vette az evangélikus egyliáz és iskola értékeit munkatársul. 
Az első számok sok reményt nyújtanak. Maga adja meg munkatársainak a 
tárgyakat, melyeket fel kíván dolgozni. így mindjárt az első számban a buda
pesti evang. leánykollégium jövőjéről íratott nagyobb cikket, szó van az új 
beígért középiskolai reformról, evangélikus iskoláink értékéről stb. Csak ki
tartás és a hívek részéről megfelelő anyagi támogatás fogja majd megmutatni, 
hogy a reménydús kezdet után, milyen lesz a folytatás.

M E G JE G Y Z É SE K .
A z „eg y ség es“  g y o rs írá s  k ö te lező  ta n í tá s a .  A magyar gyorsírások rend

szerközi bizottságának kiadványaképpen pár héttel ezelőtt egy füzetke hagyta 
el a sajtót, amely a felsőkereskedelmi iskolai tanárok szakosztályi gyűlésén 
dr. László Béla előadását és hozzászólásokat tartalmazza. Kétségtelen dolog, 
hogy a gyorsírás tanításával kapcsolatban felmerült kérdésekben a kereske-
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delmi iskolai szaktanárok a legilletékesebbek véleményt mondani; az előadó 
László Béla pedig több mint három évtized óta művelője, több mint két 
évtizede tanítója és az irodalomban is művelője a gyorsírásnak. A füzetke 
tehát nagyon megérdemli, hogy áttanulmányozzák, akik e kérdés iránt érdek
lődnek. Látni fogják, mennyire a fején találta a szeget a debreceni tanári
kor s utána az O. K. Tanáregyesület debreceni közgyűlése, mikor óvást emelt 
az „egységes“ gyorsírás kötelező tanítása ellen. De látni fogják azt is, hogy egy 
túlzott s az iskola komoly feladatával össze nem egyeztethető propaganda 
által divattá tett áramlat hálójába került az iskola. Előadó és hozzászólók 
valamennyi felvetett kérdésben megegyeztek, tehát meg nem cáfoltnak kell 
tekintenünk azt a meglepőnek tetsző megállapítást, hogy a gyorsírás propa
gandája túlméretezett, mely csak reklámozza az irodai alkalmazással kapcso
latban a gyorsírástudás egyedül és talán legnagyobb előnyét, mert nincs meg 
a gyorsírásnak az a feltétlen széleskörű alkalmazása. Indokolt aggodalommal 
kérdi : mi lesz azokkal, akik a nagy reklamírozás által felkeltett ambíciótól 
sarkalva, megszerzik a gyorsírói, sőt esetleg gyorsírástanítói képesítést? 
S akik nem tudnak gyorsírás tudásukkal keresethez jutni — pedig nemcsak 
a tanításra, hanem az irodai gyorsírásra képesítettek nagy-nagy százaléka is 
ennek van kitéve —, azoknál hamar elpárolog az emlékező tehetségre felépített 
és tisztán gyakorlaton nyugvó ismeret. Mi célja volt akkor az erre fordított 
időnek és anyagi befektetésnek?

Az iskolai munka szempontjából azonban sokkal veszedelmesebb, hogy 
az „egységes“ gyorsírás egyáltalában nem egységes, még kevésbbé megállapo
dott és kiforrott ismeretanyag. Temérdek szókép többféleképpen olvasható 
„a mondat értelme dönti el“, hogy kell olvasni. Az „r“ betű, aszerint, hogy 
lent van, fent van, lentebb van, fentebb van, 54-féle szóanyagot jelenthet : a 
„t“ ugyanígy, 69-et. A véglegesített szóképek, formák pedig ijesztően meg
terhelik a memóriát (pl. 700 rövidítés 1) : a begyakorlása pedig annyi időt 
kíván, hogy az „egységes“ gyorsírás kitalálója és kötelező tárggyá tételének 
kieszközlője javaslatot tett, hogy ebből, t. i. a gyorsírás begyakorlása céljából, 
rendeltessenek fel a tanulók reggelenkint fél 8 órára, vagy pedig 1 óra után 
tartassanak vissza még az iskolában. Azonkívül minden egyes gyorsírási órára 
való elkészülés céljából kötelezni kell másfél-kétórai otthoni munkára, mert 
„ennyi házi foglalkozást nyugodtan megkövetelhetünk a tanulótól“.

Ha a tanári közvélemény megkerülésével sikerült neki keresztül hajszolni 
„egységes“ gyorsírásának kötelezővé tételét, ki tudja, vajjen nem sikerül-e 
ezt is elrendeltetnie? Mert hogy kik jutnak szóhoz és miféle befolyások érvé
nyesülnek az iskola ügyeiben, ott van a rettentő példa, melyszerint a hiva
talos megbízásból írt tankönyv szerzője — noha a magyar nyelvtudomány 
egy részletkérdésére vonatkozik a munkája — nem tud különbséget tenni 
képző és rag között 1

Ilyen elszomorító jelenség még nem fordult elő a magyar iskola életében I
Szabó Márton•

A m a g y a r  ta n á r s á g , á l ta lá b a n  tisz tv ise lő  o sz tá ly  a n y a g i helyze te  mind 
szorongatóhbá válik. Az állam és különböző fenntartótestületek (egyházak, 
községek) a szükség fojtogató karjai között egyfelől folyton csökkentik fize
tését, másfelől több helyen még a csökkentett javadalmat sem tudják neki 
megadni. Ilymódon valóban küszködnie és nélkülöznie kell, hogy megélhessen. 
A múlt ősszel az új kormány lelkesítő szózataival szinte fölrázott bennünket 
csüggetegségünkből és reményt öntött belénk. Szemlénk szerkesztőbizottsága 
akkor úgy gondolta, hogy a tanárság anyagi helyzetét higgadtan, de alaposan 
több oldalról meg kell világítani s tüzetesen feltárni az e részről fenyegető 
nagy veszedelmet. Azt hittük, hogy a lavina gördülését ilyen módon talán 
meglehet állítani és a tanárság anyagi helyzetében azt a létminimumot biz
tosítani, amely munkásságát, ha nem is belső nyugalommal, de legalább nem 
örökös aggodalommal és feldúlt lélekkel lehetővé teszi. Készültünk is az anyagi 
kérdésnek Szemlénk hasábjain való tárgyalásához s a különböző oldalról
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leendő hozzászólásokhoz. Ezt eddig csak cum grano salis tettük, mert abban 
a régi protestáns tanári magasabb felfogásban éltünk, hogy mindenek- 
fölött a tanárság és iskola szellemi érdekeit képviseljük. Az idők és körül
mények lényeges megváltozása és a már húsunkba és vérünkbe vágó jöve
delemcsonkítások és elmaradások azonban arra késztettek, hogy most már 
ezzel a kérdéssel a legkomolyabban és a leghatározottabban foglalkozzunk. 
De váratlanul egy újabb fizetéscsökkentés jött ismét a KANSz és más testüle
tek tiltakozása ellenére, amely arra enged következtetni, hogy itt már — bár
mely kormány jöjjön is — nem lesz többé megállás. A tisztviselő osztály sorsa 
nálunk meg van pecsételve. Van-e tehát ilyen viszonyok között helye bármely 
okos, igaz és alapos discussiónak is? Hisz minden csak akadémikus jellegű 
elmélkedés és falra hányt borsó lenne. A legveszdelmesebb és legfájdalmasabb 
jelenség itt az, hogy csonka országunk népességének legnagyobb része irigy
séggel és keserűséggel tekint a tisztviselőkre s ezek között a tanárokra. Az 
irigység és ingerültség — politikai számításból is szítva — folyvást növekedik 
és rettenetes szakadékot váj a lateinerek és más néprétegek között. Olyat, 
aminek nagyon szomorú vége lesz. A politika hovatovább a nyers létszámra 
és nem az intelligenciára és műveltségre kezd támaszkodni. Ä kultúrfölény 
már üres szó, fő a numerus, ennélfogva az a néptömeg, amely nem ponderál, 
hanem numerái. A demokrácia rendesen így szokott lenni oklokráciává, amit 
nagyon jó lenne meggondolni. Mi nemcsak kétségbeejtően szomorú anyagi 
helyzetünket fájlaljuk, hanem ennek a rémétől is rettegünk.

A hősi h a lo t t  ta n á r o k  és ta n u ló k  em lék e . A mély gyász és kegyelet hozta 
létre azokat az emlékjeleket (táblák, reliefek, szobrok), amelyek már sok 
közép- és főiskolában hirdetik a világháborúban hősi halált halt tanárok és 
diákok dicsőségét s vannak egyszersmind fölemelő, ösztönző és lelkesítő hatás
sal a felnövekvő tanulónemzedékre. A közoktatásügyi Miniszter most elren
delte, hogy ezeket az emlékeket kivétel nélkül mielőbb minden iskolában 
állítsák fel. Nagyon helyes. A szemléltető oktatásnak — egyébtől eltekintve is 
- -  olyan alkalmas és példaszerű jele az, amit elhanyagolni nem szabad. így 
is fogjuk fel, nem mint hivalkodás nyilvánulását. Azonban a mai nehéz hely
zetben levő tanárság és ifjúság a fölemelő érzések mellett nagyon szomorú 
gondolatokkal is áll meg és mélyed magába ezek előtt az emlékek előtt. 
A jelen és jövő egyaránt aggasztja mindakettőt. A kenyér gondja mellett az 
ifjúságot az elhelyezkedés lehetetlensége is keseríti. Erről a Miniszter nem tud 
gondoskodni. A dicsőségtől körülsugárzott hősök neveinek olvasásakor vájjon 
nem úgy sóhajtanak-e az ifjak, mint ahogy Homeros énekelte Trója romjain : 
„Sokszorosan boldog Danaok, kik egykor elestek“ ! ? Vagy, amikor gyász
üdvözletül kalapjukat leveszik, vagy meghajolnak az emlékek előtt, nem így 
fakad-e fel szívok mélyéből az elkeseredett üdvözlet : ,,Avete heroes, morituri 
vos salutant !“ „Nincs itt kikelet, Az élet fagyva van, megdermedett 1“ 
A  rendeletek mellé egy kis reményt és életet is kérünk, mert így az emlékjelek 
majd csak a halált hirdetik.

K o n fereneiáznak mindenfelé. Meg akarják javítani a rettenetes háború és 
emberi őrület által elrontott világot. De a konferenciákkal csak a bajok válnak 
nyilvánvalóbbakká, anélkül, hogy az állapotok javulnának. Február 3—4-én 
a református theologiai akadémiák tanárai gyűltek össze tanácskozásra 
Sárospatakon. A tanácskozás főtárgya a Barth-féle dialektika theologia volt, 
amely tartalmas előadások után nagyon tanulságos eszmecserére adott alkal
mat. Szóbakerült azonban az a súlyos helyzet is, amelyben theologiai aka
démiáink sínylődnek. így többek közt a korlátozás,eltávozás vagy nyugalomba- 
vonulás folytán megüresedett tanszékeket az anyagi erők elégtelensége miatt 
nem tölthetik be s vagy ideiglenes tanerőkkel, vagy az üres tanszékek tan
tárgyainak a meglevő tanárok közötti felosztásával segítenek úgy-ahogy a 
nehéz állapotokon. Ez az ideiglenes félmegoldás nemcsak a tanárokra rak 
súlyos terheket, hanem a tanszékekhez kötött kívánalmaknak sem felel meg 
s természetesen nem válik a theologiai oktatás előnyére. Megütközéssel és 
fájdalommal emlékezett meg az érdekezlet arról is, hogy a debreceni egyetem
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theol. fakultásán olyan nagyfontosságú tanszéket nem tölt be az állam, minő 
a dr. Lencz Géza elhunytéval megüresedett dogmatikai tanszék, amiből az 
is következik, hogy az ezután megüresedő tanszékek be nem töltésére is el kell 
készülve lennünk. Budapesten ellenben a teol. fakultáson 12 tanszéket tart 
fenn az állam nem fictíve, hanem valósággal ugyanannyi rendes tanárral. 
De hiszen Debrecenben a filozófiai fakultáson is ugyanezt a mellőzést lehet 
tapasztalni az állam részéről. Pl. a szintén nagyjelentőségű magyar és finn
ugor nyelvészet tanszéke második éve van üresedésben s csak surrogatumokkal 
próbálják pótolni. Ilyen veszedelemben forog tehát mind papi, mind tanári 
képzésünk. A szellemi sülyedésnek elijesztő árnyképei ezek, amelyek prot. 
középiskoláinkra is átterjednek. Ezekben is szaporodnak az üres, rendes tan
székek s megtelnek intézeteink nyomorgó helyettes-tanárokkal. Az állam a 
felekezeti iskolák tanáraitól megvonja segítő kezét. Hisz jó volna, ha az állam 
nélkül tudnánk boldogulni, mint valamikor, de már annyira hozzá vagyunk 
kötve az állam szekeréhez, hogy anélkül pusztulás vár reánk. De hát ezt 
a végpusztulást talán mégsem várhatjuk nyugodtan, összetett kezekkel 1 
A magyar protestantizmus a legnehezebb időkben mutatta meg mindig leg
jobban a maga életerejét. S. Sz. I.

Szent Heverdcl-napok. Micsoda egészséges humorral csúfolja ki a tős
gyökeres magyar nép ebben az elnevezésben az idegennevű, idegenből behur
colt tömeges ünnepeket I A délvidéki népeknek rengeteg ünnepe van. Valami 
komoly áhítattal ugyan nem tartják. Nem is tarthatják. Hiszen alig győzik 
számon tartani.

Az iskolai életben sem lesz különb sorsa a folyton halmozódó emléknapok
nak és ünnepléseknek. Van örvendetes, gyászos, hazafias stb. ünnep. Már 
mindjárt az elvet nem tudom helyeselni, hogy örömünknek, bánatunknak 
nyomban dologkerüléssel adjunk látható kifejezést és ezt a szokást neveljük 
bele az ifjúságba. Mintha bizony a napi munka kegyeletsértés lenne és bele
ütköznék a gyászba. Nem mosoiyogtunk-e rajta, mikor a munkás szakszerve
zetek május 1-ét, a munka napiát, általános munkaszünettel ünnepelték?...

A politika kisebb-nagyobb mozzanatainak az iskolába bevitele sem 
egészen kívánatos, ha még úgy szemünkbe szeretik is vágni, hogy non scholae, 
séd vitae.

Egészen céljatévesztettnek tartom azonban az iskolára rá erőltetett gyász
napokat. A nemzeti gyász ünnepéül rendelt október 6-ika szünnappá tétele 
a világháború után történt, tehát már akkor, mikor emléke a távol ködébe 
kezdett elmosódni.

Nagyon kevéssé ismerős az iskolás gyermek lélektanával az ünnepeket 
elrendelő iroda, ha azt hiszi, hogy meghatódott szívvel, könnybe lábadt szem
mel fogadják az iskolai gyász jeléül akár állandósított, akár esetenként adott 
szünnapot. Ellenkezőleg. Hangos örömrivalgásban törnek ki a gyászhír hal
lattára, mihelyt tanítás marad el miatta, legyen az akár a trianoni béke be
cikkelyezésének, akár személyek halálának emlékére. Ez aztán kegyelet. 
Rossz néven sem kell venni a serdülő gyerektől, ha ő nem az okot mérlegeli, 
hanem a következményének örül.

Kívánatos volna, ha az iskola a maga munkásai által helyesnek vélt 
irányban élhetné életét és ne válnék mind tantárgyak behozatalában, mind 
nevelési kérdésekben külső erők talán jóhiszemű, de kevéssé célszerű kísérle
teinek területévé. Szeremley Béla.
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E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK .

|  D r. B ex h e it Á rm in . | a budapesti evangélikus iskolák iskolaorvosa és
egészségtan tanára villamosbaleset következtében január 30-án váratlanul 
elhunyt. Ő volt Magyarországon az első rendes iskolaorvos, már 1896 óta 
állott a pesti evangélikus egyház szolgálatában, tanított generációkat. E mellett 
azonban igen sokoldalú tevékenységet fejtett ki. Mint fővárosi tiszti orvos is 
működött, egyetemi előadó, az egészségtan tanárok érdekeinek egyik főszó
szólója, több iskolában végzett iskolaorvosi munkát. Irodalmilag is értékes 
munkásságot fejtett k i : szakkörökben elismert tekintély, tankönyvei ked
veltek. Egyénisége is megnyerő. Az a hajsza, melyben életét leélte, vitte sírba 
is. Eltávozása nagy űrt hagy maga után : egyháza hű fiát és régi munkását 
vesztette el benne.

I R á sk y  Já n o s  j nagykőrösi tanítóképzőintézeti tanár 52 éves korá
ban elhunyt.

| Xéjjyesy L ászló  és S ajó  S án d o r h a lá la .  | Két hatalmas oszlopa dőlt ki az
ország tanárságának, két nagynevű munkása országunknak, lelkes őre éde& 
magyar nyelvünknek. Nevüket mindenki ismerte a tanárság mozgalmaiból, 
a tudományos életből, sokan személyesen is tisztelői lehettek megnyerő egyé
niségüknek. Négyesy László január elején halt meg, még akkor Sajó búcsúz
tatta elhunyt barátját; egy hónappal később, mikor a járvány szedte Buda
pesten áldozatait, hirtelen esett össze és halt meg Sajó Sándor is.

Négyesy Szentesen született 1861-ben, tanár volt szívvel-lélekkel, majd 
1911-től már budapesti egyetemi professzor. Verstani kérdések, irodalom- 
történeti munkálatok jellemezték alkotáskedvét. Ezek mellett azonban a  
Középiskolai Tanáregyesületnek hosszabb ideig s a III. Egyetemes Tanügyi 
Kongresszusnak is elnöke volt. Még mint nemzetgyűlési képviselő is szolgálta 
egyideig szülővárosát.

Sajó Sándor 1868-ban született Ipolyságon, Jászberényben, Apponyi 
városában tanárkodott, majd Pesten, hol a kőbányai gimnáziumnak volt 
igazgatója, munkájáért elismerésül főigazgatói címmel tüntették ki. Mint 
elcsatolt terület szülötte lángoló hazaszeretettől hevített nemes költemények
kel gyarapította irodalmunkat és tüzelte a magyar ifjúságot. Olvasókönyveink
nek legkedveltebb darabjai az ő költeményei, az irredenta gondolat meg- 
szólaltatói.

S ketten együtt is találkoztak munkában, mint lelkes magyarok, a. 
„Magyarosan“-mozgalomban, mely szép magyar nyelvünk megmentése, meg
óvása érdekében országos mozgalom kívánt lenni. Ha nem tudott még eléggé 
szárnyra kapni, nem e két férfiú az oka. Ők mindent megadtak, ami ehhez 
kell : szaktudást, igaz magyar szívet és nyelvünk ápolására született tehet
séget. Négyesy és Sajó voltak a ,,Magyarosan“-mozgalom elnökei. Mintha a 
magyar fátum le akarna törni elvesztésükkel, most, mikor Apponyit is el 
kellett a magyarságnak vesztenie. De nem szabad, hogy a szép eszmék a 
harcosok kidőítével elaludjanak. Kell, hogy magyar önérzettel folytassuk a 
munkát, melyet példaadással az elköltözöttek kezdettek. A magyar tanár
ságnak ebben a munkában oroszlánrésze van és lesz mindig. Négyesy és 
Sajó emlékét lelkes magyarsággal folytatott munkával fogjuk megőrizni. B. D.

D e b recen  s z a b . k ir . v á ro s  és a  T isz á n tú li  R e f . E g y h á z k e rü le t  K ö n y v n y o m d a -V á lla la ta  1933-



Az Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1932 dec. 
15-től 1933 február 20-ig a következő befizetések történtek:

1. Tagsági díjba: Hajdúböszörmény, polg. 22.— P, Budapest 
Baár-Madas II. 48.— P, Faragó Bálint Budapest 4.— P, Vadon 
Miklós Szentendre 4.— P, Pápa, teol. 24.— P, Nánássy Mihály 
Üjfehértó 4.— P, Imre Sándor Szeged 4.— P, Faragó János Pápa 
4.— P, Imre Sándor Szeged 4.— P, Faragó János Pápa 4.— P, 
Csősz L. és Zilahi Z. Debrecen 8.— P, Debrecen, tkpző 40.— P, 
Nagykőrös, gimn. 68.— P, Rozsics T. Budapest 4.— P, Kovács Andor 
Ilajdúsámson 8.— P, Kunszentmiklós 52.— P, Miskolc, reálgimn. 
72.— P, Nyíregyháza, tnőképző 16.— P, Mezőtúr 68.'— P, Hajdú
nánás 48.— P.

2. T. Gg. N. A.-ra : Miskolc rcálg. 1931—32-re 26.88 P. 1932— 
1933-ra I. 672.— P, Kecskemét rcálg. 535.— P, Nyíregyháza polg. 
492.80 P, Pápa gimn. 985.60 P, Kunszentmiklós I. 257.60 P, Pécs 
leánynevelő 150.— P, Szentendre polg. 150.— P, Kiskunhalas 10.40 P, 
Hajdúböszörményi gimn. 721.28 P Miskolc reálg. II. 672.— P, 
Berettyóújfalu polg. 1930—31-re 199.02 P, Kecskemét reálg. 179 P, 
Nagykőrös polg. 51.61 P Nyíregyháza, tnőképző 392.— P.

3. Protestáns Tanügyi Szemlére : Mezőtúr 158.— P, Miskolc 
reálg. 50.— P, Kecskemét reálg. 25.— P.

Jakucs István,
pénztárnok.

A kiadóhivatali pénztárba 1932 október 20-tól 1933 február 
20-ig előfizetési díjul befizetett összegek (á 6-— P ) :

1932-re : Református Egyház Túrkeve, Református Nép
iskolai Könyvtár Mezőtúr, Széki István Tiszaigar; 1932—33-ra 
Dr. Petz Gedeon Budapest, Pázmány Péter Tudományegyetem 
Könyvtára Budapest; 1933-ra Beformátus Tanítóképzőintézet 
Könyvtára Sárospatak, Skót Református Polgári Leányiskola Buda
pest, Franklin Társulat Budapest, Ev. Egyetemes Egyházi Pénztár 
Budapest, Középiskolai Tanárképző Intézet Szeged, Állami Kossuth 
Reálgimnázium Cegléd, Református Polgári Leányiskola Hajdú- 
böszörmény.
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A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I:
Ref. részről: vitéz Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó József. 
Ev. részről: H. Gaudy László, Oravecz Ödön, Rell Lajos.

M E G JE LE N IK  évenként 10 füzetben.

E L Ő F IZ E T É SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér.
A z ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É ZIR A TO K  ref. részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, Dóczi- 
intézet), ev. részről a társszerkesztőhöz ( Budapest, IV . kér., Deák-tér
4. szám) küldendők.

K IA D Ó H IV A T A L  : Debrecen, Rothermere-u. 30., ahová az előfizetési 
díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartótestületi járulé
kok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án.

Tájékoztatás
az Országos Református Tanáregyesület balatonboglári üdülő telepére

való felvételéről. 1 II. III.

1. A központi igazgatóság az idei nyáron újból megnyitja balaton
boglári pompás fekvésű, saját stranddal bíró, gyönyörű üdülőtelepét 
a Református Tanáregyesület tagjai, továbbá helybőség esetén 
ugyanolyan feltételek mellett a testvér-tanáregyesületek tagjai 
számára. Ezévi nyári szünidőre három üdülési szakot állapít meg :

I. Július 1-től július 21-ig. (Július 22. takarítási nap.)
II. Július 23-tól augusztus 13-ig. (Augusztus 14. takarítási nap.)

III. Augusztus 15-től augusztus 30-ig.
Egy-egy turnusba mintegy 50 személy (felnőtt és gyermek) 

osztható be.
A megállapított beosztástól eltérő kívánságokat az intéző- 

bizottság lehetőség szerint tekintetbe fogja venni.
2. Szobákért a Mária- és Alfréd-lakban, továbbá a 11. és 18. sz. 

verandás szobákban személyenként és fekvőhelyenként minden egye
sületi 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.
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Tantervi mozgalmak.

Ezt a cikkemet két egyenlőtlen részre oszthatom fel.
Az elsőben egész röviden jelzem az új református középiskolai 

tantervre vonatkozó adatokat. E tekintetben a legutolsó közlemé
nyem óta (f. évi januári szám 39. oldalán) a következők történtek. 
Az egyes tantárgyaknak részletesen kidolgozott tantervét f. évi 
január 14-ig a felkért szakelőadók hozzám headták és ezeket én 
egybefoglalva az egész tantervet összeállítottam. Az így elkészített 
munkálatot az ORTE központi igazgatóságának bemutattam, amely 
azt az egyetemes tanügyi bizottsághoz az egyetemes konvent 148—■ 
1933. sz. határozata értelmében felterjesztette. Az egyetemes tan
ügyi bizottság az én javaslatomra egy bizottságot küldött ki az 
egész munkálat felülvizsgálatára és jelentéstétel végett. A bizottság 
áll Kovács J. István elnöklete alatt Ravasz Árpád és Rene Kálmán 
tagokból s belőlem. Ezzel — elmondhatjuk — az ORTE a maga fel
adatát elvégezte és ennek a meglehetősen nehéz kötelezettségének 
eleget te tt.

Mondanivalóim másik része terjedelmes lesz és vonatkozik a 
kultuszkormány által kezdeményezett középiskolai reformra. Hóman 
Bálint ugyanis még ősszel, mikor miniszteri székét elfoglalta, kijelen
tette, hogy a mai középiskolai tanítási rendszerünket megújítani 
szándékozik. Ez az ígérete igen nagy helyesléssel találkozott, mert 
az 1924. évi XI. te., amely a fiúközépiskolákkal foglalkozik és az 
1921). évi XXIV. te., mely a leányközépiskolák ügyét rendezte, való
jában rosszul sikerült és a haladó évek egyre jobban megmutatták, 
hogy ezeket minél előbb revízió alá kell venni. A kultuszkormány 
maga is érezte a megalkotott törvények visszásságait és fonákságát, 
mert szinte évről-évre próbálta azokat toldozni és toldozni s e téren 
annyira ment, hogy a törvényeket rendeletekkel változtatta meg, 
ami alkotmányjogilag merőben helytelen eljárás volt, de ezek a 
javítgatások nem segítettek, mert hiszen nem is segíthettek az alap
jában elhibázott alkotásokon. A magyar tanárság közben szakadat
lanul mutogatta ki a kirívó tévedéseket és egyre jobban sürgette a 
megfelelő rendezést. Ehhez a tanári közkívánsághoz maga a tár
sadalom is hozzácsatlakozott, mert ez is érezte és tapasztalta, hogy

í
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középiskolai oktatásunk terén bajok vannak. Ilyen előzmények után 
Hóman Bálint miniszter szükségesnek látta a cselekvést és egy új 
középiskolai reform megbeszélése és előkészítése végett a minisz
tériumba ankétot hívott egybe. Erre a gyűlésre az ORTE is meg
hívót kapott és egyesületünk képviseletében én mentem el.

A miniszter f. évi március elején kelt meghívójában mindenek
előtt megállapítja, hogy „ma fennálló középiskolai oktatásrend
szerünk jogi és pedagógiai tekintetben az 1883. évi középiskolai alap
törvényen (XXX. te.), továbbá az ezt módosító 1924. évi fiúközép
iskolai (XI. te.) és 1926. évi leányközépiskolai (XXIV. te.) törvénye
ken, végül a felsorolt három törvényhez csatlakozó miniszteri rendel
kezéseken, tanterveken és szabályokon nyugszik.“ Elismeri azonban 
a miniszteri elaboratum, hogy „tekintetbe véve középiskolai oktatá
sunk jelenét, nem egy ponton némi bizonytalansággal találjuk magun
kat szemközt.“ Ilyenek pl. a humanisztikus gimnáziumok művelő
dési köre, a leányiskolák túlzott széttagolása, a második modern 
nyelv fakultatív bevitele a gimnáziumokba, a reáliskolák hanyat
lása, stb. Úgyhogy mindenképpen szükség van a középiskolai ügyek 
szabatos rendezésére, amelynek vezetőgondolata az egyszerűsítés és e 
célból f. évi március 6-án és a következő napokon egy szélesebb körű 
tanácskozás folyt le a legfontosabb teendők érdemleges megbeszé
lése végett.

A meghívottaknak előzetesen megküldötték azt a tíz pontot, 
amelyek megvitatás alá kerültek. Ezek a következők : 1. Nem újabb 
átalakításról van szó, hanem a fennálló helyzetből logikusan és 
természetszerűen fakadó rendezésről és egyszerűsítésről; 2. A fiú- 
és leányközépiskolák alapvető tanulmányainak menete és rendje 
legyen egységes és azonos, nem pedig egymástól eltérő ; 3. A közép
iskolában ma az I—IV. osztályig azonos két iskolafaj a szükséges és 
életrevaló : egyik a gimnázium, másik a reáliskola ; 4. Ez egységes alsó 
tagozatban a latin a II. osztályban kezdődnék és a gimnáziumban 
végighúzódnék, míg a reálban a IV. osztályban, mint kötelező tárgy, 
bevégződnék, ellenben rendkívüli tárgyként az erre önként vállal
kozó növendékek tovább is tanulhatnák ; 5. A gimnázium V. o.-ban 
a görögöt, vagy fakultative egy második modern nyelvet lehetne 
tan u ln i; 6. A német nyelv tanítása csak a III. osztályban kezdőd
nék és a felsőbb osztályokban a maihoz képest lehetőleg több órát 
kapna ; 7. A reálban a felső osztályokban felemelné a számtan és 
természettudományok mai óraszám át; a rajzban kívánja beillesz
teni a művészettörténet fokozottabb tanítását és a m értant egyesí
teni akarja a szám tannal; 8. A rendes tárgyak keretébe óhajtja 
besorolni a társadalmi jelenségek ism ertetését; 9. A túlterhelést 
mindenképpen csökkenteni kívánja ; 10. Az alsóbb osztályok mai 
heti óraszámát csökkenteni törekszik.

Első pillantásra átlátható, hogy ezek igen lényeges változ
tatások, amelyek a mai meglehetősen zavaros és bonyolult közép
iskolai oktatást a lehetőségig leegyszerűsítik. Nem lesz talán érdek-
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télén, ha egész röviden ismertetem az értekezleten elmondott fel
szólalásomat, mert ezúton egyik-másik problémát élesebb megvilá
gításban szemlélhetjük.

Mindenekelőtt hálás köszönetét mondottam a miniszternek az 
ORTE nevében, amiért egyesületünket is meghívta ez értekezletre. 
Aztán kifejeztem azon meggyőződésemet, hogy nemcsak, mint 
egyesületünk elnöke beszélhetek a magyar református középiskolai 
tanárság nevében, hanem éppen e tantervre vonatkozólag is kép
viselhetem a református tanárság zömét és nem pusztán csak egyéni 
véleményt fogok hangoztatni. A református egyetemes konvent 
ugyanis tavaly felhívta egyesületünket, hogy sürgősen készítsen 
a református fiúközépiskolák számára új tantervet és azt terjessze 
be az egyetemes tanügyi bizottság elé. Egyesületünk központi igaz
gatósága rámbízta e nehéz, de szép feladat teljesítését és én igyekez
tem, hogy lehetőleg tanári közvéleményt teremtsek munkálatom 
alapjául. Bekértem a különböző tanárkarok javaslatait s ezeket 
egybevetettem az általam már három évvel ezelőtt publikált terve
zetemmel és így jött létre az az új tantervi javaslatom, melyet a 
múlt hóban be is nyújtottam az egyetemes tanügyi bizottsághoz. 
Mivel pedig ez idő szerint csonkahazánkban 19 református fiúközép
iskola van, ezen most előadottak értelmében nagyjából és egészében 
— beszámítva kisebb ellenvéleményeket és részleteltéréseket — ezen 
iskolák tanársága nevében beszélhetek.

S ha most egészen röviden kiemelem, hogy az én javaslatom is 
akii az I—IV. osztályban egységes tagozatot vesz fel, mely az I. o.-ban 
kezdi a latint és a III. osztályban a németet, felül pedig az V—VIII. 
osztályokban fakultative tanítja a görögöt és egy második modern 
nyelvet, ezenkívül az I. és II. osztályban heti 26—26 órát tervez, 
a III—VIII. osztályokban pedig heti 30—-30 órát, de úgy, hogy e 
heti óraszámokban benne van a torna, az ének, az egészségtan is : 
akkor nyugodtan állíthatom, hogy a református tanárság ama tíz 
ponttal, amit a miniszter alapelvül kitűzött, 95%-ban egyetért.

Nem helyeselhetem azonban a latinnak a I I .  osztályban kezdését. 
Mert igaz, hogy az elemi iskola nem ad nyelvtani alapot a magyarból 
sem és így bizonyos nehézséget okoz mindjárt a latinnak a meg
kezdése nyelvtani szempontból, de ugyanez a nehézség a magyarra 
nézve is fennáll és a két nyelv állandó egybevetése (ami lehetséges, 
hiszen egy tanár szokta e két tárgyat tanítani) csak megkönnyíti a 
gyermek számára a nyelvtani kategóriák megfigyelését és meg
rögzítését. Gyakorlatból állíthatom, hogy ez így van és tény az, 
hogy ezen a fokon a magyar és latin órák igen gyakran összevegyül
nek. Most pedig, mint igazgató, egy nagyon népes intézet három 
elsőosztályos szakaszában figyelem évről-évre a latint és nyugodtan 
jelenthetem ki, hogy sem a tanárok, sem a tanulók nem küzdenek 
legyőzhetetlen nehézséggel. Azonkívül nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a II. osztályban való kezdés egyenlő egyévi irodalmi anyag- 
elvesztéssel, pedig a latint nem a grammatika kedvéért tanítjuk,

í*
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hanem a római irodalom és élet minél teljesebb megismerhetéséért. 
Nem helyeselhetem továbbá sem a kötelező gyorsírástanítást, ami 
bizonyos veleszületett készséget és kézügyességet feltételez a tanuló 
részéről s így a helye a rendkívüli tárgyak sorában van, sem a külön 
társadalomtudományt, amellyel már egyszer hiábavalóan kísérleteztek 
és amit, szerintem, most is meg kell hagyni más rendes tárgyak 
(történelem, földrajz, filozófia) járulékának.

Ellenben külön tantárggyá tenném a művészettörténetet. A mai 
középiskolai köznevelésünk túlzottan értelmi nevelés és éppen ezért 
elhanyagolásban szenved a művészeti és testi nevelésünk. Mi ma tulajdon
képpen csak az irodalommal foglalkozunk és majdnem ügyet sem 
vetünk a képzőművészetekre, ezek halhatatlan alkotásaira. Kül
földön jártunkban-keltünkben sajnálkozva tapasztalhatjuk, hogy 
világhíres gyűjteményekben, szobrok és épületek előtt honfitársaink 
érdektelenül állnak meg : az ilyenek lelke szegény egy gyönyörköd
tető és boldogító érzelemben, a műremeknek élvezetében. Ezt, 
szerintem, pótolnunk kell. De a testi nevelés mai mértéke sem felel 
meg az annyira kívánatos és szükséges „ép test“ kultuszának. Előt
tem, mint ideál, e tekintetben az lebeg, ha minden osztályban min
den d. e. a negyedik óra játék- vagy tornaóra lenne, mely alatt a 
már kifáradt lélek új erőre kapna és úgy folytatódnék tovább még 
egy-két órán át a tanítás. Ezt, persze, a mai viszonyok közt meg
valósítani nem lehet, de emelni a testgyakorlás mai heti óraszámát 
minden különösebb nehézség nélkül lehetne. E kívánságomat biztos 
meggyőződésem szerint az összes orvosi körök is támogatni fogják.

Meg kell emlékeznem külön is a miniszteri tervezet 9. pontjában 
említett túlterhelésről. Ez a mai középiskolai tanításnak, nemcsak 
nálunk, hanem az európai kontinensen általában, valóságos rák
fenéje, amely ellen szülők és tanárok egyaránt régen panaszkodnak 
és ha ezt gyökeresen ki nem operálják középiskolánk életéből, akkor 
hovatovább idegroncsokká tesszük gyermekeinket nyolc év alatt. 
A legnagyobb örömmel üdvözlöm a miniszter azon szándékát, hogy 
ezen segíteni akar és azt javasolom —• saját káromon —, hogy dikta
tórikus módon járjon el. Ne hallgasson szakemberekre, mert ezek 
csökönyösen és körömszakadtig védik a maguk tárgyait, hanem 
vegye a kezébe a piros ceruzát és irgalmatlanul húzza ki a tananyag
ból, ami felesleges, vagy nem odavaló. Ez az egyetlen útja annak, 
hogy a túlterhelésen lényegesen könnyítsünk.

Szóváteszem az egységes jogosítás kérdését is. Ma akármelyik 
érettségi bizonyítvánnyal be lehet iratkozni az egyetem bármelyik 
fakultására mert erre az 1924. évi XI. te. 16. §-ának az első ki
kezdése engedélyt ad. Már pedig a gyakorlat megmutatta, hogy 
görög és latin tudása nélkül teológusnak menni, vagy a bölcsészeti 
kar nyelv- és történettudományi szakcsoportjai valamelyikére lépni 
merész és elhibázott vállalkozás, éppen úgy, mint latin nélkül jogot 
hallgatni. Igaz, hogy ezen az állapoton kiegészítő érettségi vizsgá
latokkal próbálnak segíteni, de, aki: smeri ezeket a kiegészítő érett
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ségi vizsgálatokat, amint pl. ismerem én is, az tudja, hogy ezek az 
esetek legnagyobb számban puszta kegyelmi tényékké alakulnak át. 
Az egységes jogosítás végeredményben leszállította az egyetemi 
oktatás színvonalát, mert az egyetemre kerülő ifjúság kisebb tudása 
szükségszerüleg magával hozta ezt a minőségbeli hanyatlást. Úgy
hogy, ha nem is töröljük el az egységes jogosítást, de az előbb emlí
te t t  kirívó visszásságokat meg kell szüntetni.

Foglalkozni kívánok még két felvetett kérdéssel. Az egyik azon 
állítás, hogy a középiskola ma a demokratizmus előretörése követ
keztében a tömegek iskolája lett, mely nem a tudósok kiképzését szol
gálja többé, hanem a haladó idők igényeit. Erre először is az a meg
jegyzésem, hogy a középiskola mindig a nemzet középosztályát van 
hivatva tanítani és nevelni, ahol a tanulók létszáma, a quantitás, 
semmiképpen sem döntheti el a tanítás célját és minőségét, a quali- 
t á s t : itt mindig az értelmi osztálynak, az intelligenciának, lehető 
legmagasabb fokú kiművelésére kell törekedni. A másik megjegyzé
sem az, hogy benyomulhatott a 8 w .o ;, az o/.'as;  a középiskoláinkba, 
aminthogy tagadhatatlanul megduzzadtak középiskoláink keretei 
sok-sok odanemvaló elemmel, de ebből nem következik az, hogy a 
mi középiskolai tanításunk színvonala sülyedjen le, szálljon alá a 
tömeg értelmi nívójáig, hanem fordítva : a tömeg emelkedjék fel 
a megkívántató és történelmileg szentesített mértékig. Nemzetünk 
jogosan hivatkozott mindig a kultúrfölényre, mellyel a környékező 
népek közül messze kiemelkedett. Ezt az elsőséget a jövőben is fel
tétlenül meg kell őriznie, mivel ez adja meg vitathatatlan jogát az 
ezeréves határokhoz. A másik felvetett kérdés azon aggodalomban 
nyilatkozik meg, hogy a görög azon esetben, ha a gimnáziumban 
fakultative fogják tanítani, el fog sorvadni és senki sem fogja tanulni. 
Ez helytelen feltevés, hiszen már egyszer a görögpótló idején át
ment ezen a próbán a görög és nem lett tőle komoly baja. Sőt az a 
lehetőség, hogy a gyengébb tanuló nem köteles görögöt tanulni, azt 
eredményezi, hogy a görögös csoport színvonala előnyösen emelke
dik és kielégítőbb eredményt lehet a görög tanításában elérni.

Bevégzésül élek azon engedéllyel, amit a miniszteri tervezet 
utolsó mondata megad : ,,a felsorolt kérdéseken kívül természetesen 
nem zárkózom el semmi olyan javaslat, vagy vélemény elől sem, 
amely középiskolai oktatásunk javát és helyesirányú előhaladását 
kívánja szolgálni.“ Ki kell mondanom ugyanis azon szilárd meg
győződésemet, hogy csinálhatunk akármilyen bölcs tantervet, épít
hetünk pompás iskolapalotákat, megrakhatjuk a szertárakat gazdag 
gyűjteményekkel, ez mind nem biztosítja a sikeres, célravezető köz
nevelési munkát, mert minden iskolának a lelke a tanár. Ha a tanár 
egész egyénisége benne él és lüktet az iskola testében, ha teljes 
szívvel-lélekkel csüng a tanítás munkáján, ha a tanterem és a tan ít
ványok serege a számára nem szükséges robotot, hanem eszményi 
elhivatottságot jelent, akkor meglesz a százszázalékos eredmény. 
De ehhez anyagi gondoktól mentesített, tisztességesen fizetett, erkölcsi-
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leg is megbecsült tanárság kell és nem olyan, mint a mai, amelynek 
energiáját felőrlik a mindennapi megélhetés ezernyi bajai. Erre a 
condicio sine qua non-ra teljes kartársi szeretettel hívom fel a minisz
ter jóindulatú figyelmét, hogy, amikor lehet, segítsen a mai áldatlan 
állapotokon.

Ennyi volt körülbelül a felszólalásom, amelynek itt a vázlatát 
adtam. Az egész értekezlet rendkívül értékes tanulságokkal szolgált, 
kár, hogy nem adnak ki róla nyom tatott jegyzőkönyvet, mert akkor 
minden érdeklődő okulhatna belőle. Hóman Bálint miniszternek 
mindenesetre igen nagy érdeme az, hogy egy ilyen elsőrangú kérdés 
megoldásánál szakközvéleményt iparkodott teremteni. Hasonló érte
kezlet, ha jól emlékszem, 30 év óta nem volt nálunk és az azóta tör
tént sikertelen reformálások főoka éppen ebben keresendő. A mostani 
kultuszminiszterre azonban igaz, hogy „vér nem válik vízzé" : 
pedagógus családból származik és így megbecsüli a köznevelés mun
kásait. Adja Isten, hogy mostani vállalkozása és elgondolása minél 
előbb testet ölthessen : ezt a magyar nemzeti közművelődés érdeké
ben melegen óhajtjuk.

Debrecen. vitéz Bessenyei Lajos,

Tanítsuk-e a második modern nyelvet?
A mai középiskola emlékeztet egy olyan hajóra, amely tú l

terheltsége következtében közel van az elsülyedéshez. A riadalom 
nagy, mert valószínűnek látszik, hogy ki kell dobni valamit, ha a 
hajót meg akarjuk menteni. De mit? Ez az a nehéz kérdés, amelyre 
pedagógusaink ma kevésbbé tudnak egységes feleletet adni, mint 
bármikor. Mindenki a maga portékáját dicséri s miközben annak 
nélkülözhetetlenségét igyekszik bebizonyítani, sejtetni engedi, sőt 
olykor nyíltan meg is mondja, hogy a szomszédjáét nyugodtan ki 
lehetne dobni, mert az többé-kevésbbé felesleges ballaszt. Mindezt 
természetesnek is kell tartanunk, mert az ember nem volna ember, 
ha nem így tenne s azon sem csodálkozhatunk, hogy a legváltozato
sabb mentőötletek között ott szerepel a második modern nyelv 
mellőzése is.

Az ilyen szubjektív, érzelmi aláfestésű javaslatokkal talán 
nem is kellene külön foglalkoznunk, ha e mellett nem jelentkeznék 
mind erősebben a legelfogulatlanabb elmékben is az a meggyőző
dés, hogy a középiskola túlterhelt hajójáról valóban ki kell dobni 
valamit. S lehetségesnek tartom  azt is, hogy minden egyéni vonat
kozás nélkül, tisztán a helyes megoldás őszinte vágyától vezettetve, 
tegye föl valaki ezeket a kérdéseket : Nem volna-e helyesebb a máso
dik modern nyelv tanítását mellőzni s az így felszabadult időt a 
német nyelv tanítására fordítani? Nem felesleges-e két nyelvet taní
tani akkor, amidőn tanulóink egyet sem képesek elsajátítani?
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Azok, akiknél e gondolat fölvetődött, valószínűleg abból a lát
szólag helyes föltevésből indultak ki, hogy ha a második modern 
nyelvre eső óraszámmal a németet gazdagítjuk, akkor a német
nyelvben felmutatott eredmény az óraszám növekedésével arányo
san fog növekedni. De éppen ez az, ami nem bizonyos, sőt nem 
is valószínű. Hogy ezt a kijelentésemet érthetővé tegyem, kény
telen vagyok kerülő utat tenni s előbb — amennyiben ez a második 
modern nyelv problémájával összefügg — a középiskolai nyelv- 
tanítás körülményeire kitérni.

Abban úgy hiszem mindnyájan egyetértünk, hogy a tanuló, 
még ha Matuzsálem koráig járna is középiskoláinkba, a jelenlegi 
tanítási adottságok mellett az o tt tanított nyelveket nem sajátítaná 
el teljesen s kénytelen lenne a nyelv többé-kevésbbé tökéletlen 
bírásával megelégedni. Több gátló körülmény együtthatásából las
sanként kialakul egy bizonyos határvonal, amelyen a tanár minden 
erőfeszítése sem képes a tanulók zömét átlendíteni. Talán nem 
végzünk felesleges munkát, ha e gátló körülményeket röviden ismer
tetjük :

1. Heti 6 óra mellett is, csak évi 180—200 óra esik egy tárgyra. 
Ha mind a 180 órát eredményesnek vesszük s feltételezzük, — amit 
nem volna szabad, — hogy a tanuló állandóan figyel, még akkor is 
szemben áll ezzel a 180 órával az év több ezer órája, amikor mindig 
az anyanyelvét használja a tanuló, ami eleve igen megnehezíti az 
átlag embernél — és itt  nem beszélünk a különleges nyelv-tehet
ségekről — a nyelv valóban alapos elsajátítását.

2. De még sokkal súlyosabb következményekkel jár az osztá
lyok 50—60-as létszáma, amiből önként adódik, hogy még évi 180 
óra mellett is egy tanulóra legfeljebb évi 3—4 óra aktív tanulási 
idő ju t s ha leszámítjuk a tanár magyarázataira eső időt s az óra
közi szüneteket, akkor ennek körülbelül csak a felét vehetjük. Ez azt 
jelenti, hogy a tanuló egész éven át csak 11/2—2 órán át tanulja 
aktíve a nyelvet ; ennyi tehát az az idő, amidőn tanári ellenőrzés 
mellett a beszédben gyakorolhatja magát. A többi időt pedig passzív 
jellegű hallgatással tölti, már pedig éppen a beszéd az, amit hall
gatással legkevésbbé lehet elsajátítani, mert minden beszéd fel
tételezi a beszéd-mozgási szervek hosszas gyakorlását. Az a segítség, 
am it a karbani beszéd nyújthat, ha nem is lekicsinylendő, lényegesen 
nem változtatja meg az eredményt.

3. Vegyük ehhez hozzá még a tanuló mentalitását. Osztályon
ként alig van egy-két olyan tanuló, aki bármelyik tárgyat önmagáért 
a tudásért tanulná. Legtöbb tanuló a (jó) jegyért, esetleg kedvez
ményekért, vagy más nem a tárgyból fakadó indíték folytánlvégzi 
el úgy-ahogy a kötelességét s az osztály többsége megelégszik annyi
val, amennyi az „elégséges“ megszerzéséhez szükséges. A közép
iskolai tanítást az teszi főleg eredménytelenné, hogy olyan tanuló
kat tanítunk, akik — csekély kivételtől eltekintve — vagy nem 
akarnak, vagy nem tudnak tanulni. A tanár körülbelül úgy jár el
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a diákkal, mint a gazdaasszony a tömésre fogott libával : egyszerűen 
beleerőszakolja a tudományt.

Ezeket a körülményeket még szaporítani lehetne, de az el
mondottakból is világos, hogy az anyanyelv állandó használata, 
az aktív tanulás lehetőségének csekély volta s a tanulók egész lelki 
beállítottsága s más itt  fel nem sorolt körülmények a nyelvtanulás 
útján egy határvonalat húznak, amelyen a tanulók zöme túl nem 
juthat. Ez a határvonal ugyan a tanulók képességei szerint változó, 
de az osztály többségére nézve meglehetősen azonos s bizonyos, hogy 
még a jó tanulóknál is elég messze van a nyelvtanulás tulajdon
képpeni céljától, a nyelv bírásától.

Úgy diákköri, mint tanári tapasztalataim alapján úgy találtam, 
hogy a nyelvtanulásban elért eredmény kezdetben, alsó fokon elég 
szép, de minél tovább haladunk előre, annál kevésbbé kielégítő, 
később már alig szembetűnő s mintha végül az előrehaladást valami 
egy helyben való topogás váltaná fel. A lábak még járnak, a nyelv 
még mozog, de haladás már alig van, mert megközelítettük azt a 
határt, amelyről fentebb szólottunk, azaz másképpen szólva a tanuló 
eljutott addig a pontig, amelyet az adott tanítási körülmények 
között, agyának kapacitása megenged. Ilyenkor az elme hasonlóvá 
válik ahhoz a tóhoz, amelyen folyó folyik át. Amennyi víz az 
egyik oldalon befolyik, ugyanannyi a másikon eltávozik. A víz ugyan 
változik a tóban, de mennyiségileg ugyanannyi marad. Ugyanígy 
van a tanuló agya is, tudása változik, de nem növekszik, mert amennyi 
a régihez új tudás formájában hozzátevődik, ugyanannyi a feledés 
kapuján át eltávozik, azon egyszerű oknál fogva, hogy agyának 
kapacitása az adott s fentebb ismertetett körülmények között többet 
nem bír el. A tehetségesebbek még így is szép eredményt érnének el, 
ha nem volnának ott a gyengébbek, akik nagy számuknál fogva a 
tanár idejének legnagyobb részét lefoglalják.

E sorok írója egy pár éven át kizárólag csak francia nyelvet 
tan íto tt a négy felső osztályban s így bőven volt alkalma meg
figyelni az előhaladás tempójának állandó lassúbbodását s a jó és 
rossz tanulók közötti távolság állandó növekedését. Ha az osztályt 
egy olyan, különböző fizikumú egyénekből álló csapattal hasonlí
tanám össze, amelynek a négy évnek megfelelően négy napi útat kell 
megtenni, akkor ú tját a következőképpen jellemezhetném : Az első 
nap a pihent erővel elindult csapat majdnem minden tagja elég jól 
tartja  magát. A második nap a gyengébbek lemaradnak, a tempó 
lassúi. A harmadik nap már a csapat zöme lemarad s a kimerülteket 
injekciózni kell, bár az élen levők még vígan haladhatnának, de 
(a többiekkel kénytelenek lévén együtt haladni), csak lassan lépdel
nek s meg-megállanak. A negyedik nap pedig a vezető majdnem 
minden idejét és erejét az foglalja le, hogy a még tisztán hullának 
nem minősíthető betegeket a kitűzött célig valami módon elszállítsa, 
miközben az a nehány, aki végig bírta a tempót, unatkozva vár s 
csak néha-néha lép egyet. Lehet, hogy van némi túlzás ebben a
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hasonlatban, de azt hiszem, a lényeget illetőleg mégis igazam van, 
azaz a jó és rossz tanulók közötti távolság állandó növekedése mellett 
az egész osztály haladási tempója annál inkább csökken, minél 
jobban megközelítjük a középiskolai tanítási adottságok mellett el
érhető tudáshatárt. Olyasvalami ez, mint egy rugó kihúzása, minél 
közelebb jutunk ahhoz a határhoz, ameddig a rugó kihúzható, annál 
nehezebb annak a húzása. A negyedik év végén már az volt az 
impresszióm, hogy akármeddig tanítanám is tanítványaimat az 
adott körülmények között, az osztály zömének átlagos eredménye 
lényegesen nem lenne nagyobb. A tanulók tehetségtelenebb része 
már a hetedikben, sőt a kivételesen tehetségtelenek már a hatodik
ban elérik tudásuk maximumát s ettől kezdve bukdácsolások és javít
gatások között, a tanári kegyelemtől segítve, anélkül kerülnek ki 
az iskola kapuján, hogy tudásuk — az egyes osztályoknak meg
felelő anyagváltozástól eltekintve — mennyiségileg lényegesen 
gyarapodna.

Több ízben tették már azt a megfigyelést, hogy a leánygimnáziu
mok négy év alatt a latinból ugyanannyi, vagy majdnem ugyan
annyi eredményt mutatnak fel, mint a fiúgimnáziumok nyolc év 
alatt, ami azt látszik bizonyítani, hogy az elérhető tudáshatár meg
közelítéséhez kellő óraszám mellett nem feltétlenül szükséges nyolc 
év. Hasonló eredményre jutnánk, ha megkísérelnénk egy VIII. o. 
reálgimnáziumi tanuló tudásának a három tanult nyelvből való 
összehasonlítását, amit egy és ugyanazon szövegnek mind a három 
nyelven való olvastatásával lehetne megkísérelni, mondjuk Tacitus 
eredetiben, német és francia, illetve angol fordításban való olvas
tatásával. Bár az ilyen kísérletnél a modern-szakosok némi előny
ben lennének, mégis alkalmas lenne ez arra, hogy a tanulók tudását 
illetőleg tájékozódást nyújtson.

Egy ilyen kísérletnél, amelyet egyik latin-szakos kollégám jelen
létében a múlt évben tettem, azt tapasztaltam, hogy tanulóink szó
kincse a négy éven át tanult franciából egy cseppet sem kevesebb, 
fordítási készségük pedig, hogy beszédkészségről egyáltalán ne is 
szóljunk, nagyobb, mint a latinból, ami természetesen részben a 
modern nyelvek könnyebb szerkezetéből is magyarázható. Ugyan
ekkor megkérdeztem növendékeimtől, hogy melyik nyelvben érzik 
legerősebbnek magukat. A tanulók a feleletet titkos szavazás útján 
adták meg s ennek eredménye a következő v o l t : 26 tanuló szava
zott a németre, 23 a franciára s a latinra egy sem esett. Ez az ered
mény, ha nem is mondható abszolút megbízhatónak, mindenesetre 
figyelemreméltó, mert újból azt látszik bizonyítani, hogy ha a felső 
négy-öt osztályban kellő óraszámban tanítunk egy nyelvet, meg
közelítjük azt a határt, amelyet a tanítás jelenlegi körülményei 
között elérhetünk.

Az elmondottakból önként adódik a következő konklúzió. Ha 
a második modern nyelvtől elvett órákkal a németet gazda
gítanánk, az eredményben elért növekedés nem állana arányban az
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óraszám gyarapodásával, mert a jelenlegi tanítási adottságok mel
lett, amint ezt a nyolc éven át nagy óraszámban taníto tt latin, 
de más nyelvek példája is mutatja, a tudáshatár csak egy. bizonyos, 
általában elég alacsony pontig tolható ki. Az ezen felül adott óra
szám már nem hoz a tanulásra fordított idővel arányos eredményt. 
Ebből viszont az is következik, hogy nem annyira egy nyelv minél 
több osztályban való tanítására, mint inkább a tanítás körülményei
nek kedvezőbbé tételére, főleg a magas osztálylétszám csökkentésére 
kell törekednünk.

Önként adódik az elmondottak után az a kérdés, hogy miért 
képes a tanuló a második nyelvben eredményt elérni akkor, amikor 
a másik már évek óta tanult nyelvben további haladás helyett a 
stagnálás állapotába ju t. I tt pszichológiai tekintetben ugyanolyan 
jelenségről van szó, amilyet fiziológiai vonatkozásban az evésnél 
figyelhetünk meg. Amikor az első fogásból már nem bírunk többet 
enni, akkor a második, sőt a második után a harmadik fogásból 
még vígan falatozunk tovább.

Ugyanígy van az agy is. Amikor egy tárggyal való foglalkozás
ban kiiárad, akkor egy másik tárgyra áttérve, még munkaképes. 
Ennek oka az, hogy a teljesen egyirányú hatások, mindig ugyan
azon idegpályákat s az agy mindig ugyanazon részeit véve igénybe, 
anyag elhasználással járnak, amit a vérkeringés csak akkor tud 
pótolni, ha — más tevékenységre térve át — idegrendszerünk s 
agyunk más, még ki nem fáradt részeihez fordulunk, vagy — ami 
legeredményesebb, de nem mindenkor megtehető — mindenféle 
tevékenységgel felhagyunk.1 Varietas delectat. A változatosság 
okozta gyönyörnek éppen abban van egyik oka, hogy nem fáraszt 
ki bennünket a hatások egyirányúságával. Ha a kalapács egyhangú 
zaját 10—15 percig hallgatjuk, fülünk már zúgni kezd, de a zene 
változatos dallamait akár órákon át is elhallgatjuk, anélkül, hogy 
kellemetlen lenne.

Két modern nyelvnek eggyel szemben meg van az az előnye, 
hogy a változatosság elvénél fogva a tanulást némileg kellemesebbé 
és így eredményesebbé teszi, mert a második az agynak még ki nem 
fárasztott részéhez folyamodik. Eredményesebb tehát egymásután 
egy német és egy francia órát tartani, mint két németet, vagy két 
franciát. Természetesen a változatosság elve sem fokozható vég
letekig, mert abból szétforgácsolódás származik. A tapasztalatnak 
kell megmutatni a fárasztó egyhangúság s a szétforgácsoló változa
tosság közötti helyes középutat. Mellesleg megjegyezve, ma a német 
nyelv tanítását a reálgimnáziumban sokkal inkább az utóbbi, mint 
az előbbi veszedelem fenyegeti. Ezen igen könnyen segíthetnénk, ha 
azt a 25 órát, ami például ma a reálgimnáziumban a német nyelvre 
jut, nyolc osztályon való széthúzás helyett hat osztályra vonnánk

1 Th. Ziehen: Leitfaden der phisiologischen Psychologie. Berlin 1911 
9. auflage. 5. 276.
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össze. A jelenlegi nyolc osztályú tanítás mellett az óraszámot is 
lehetne még eredményesen emelni, de semmi esetre sem annyival, 
amennyiben ma a második modern nyelvet tanítjuk, mert így a 
másik végletbe jutnánk s az így nyert haszon mennyiségileg nem 
állana arányban azzal a veszteséggel — amint erre már korábban rá
mutattam, — am it a második modern nyelv elhagyása jelentene.

Lehetne esetleg arról is szó, hogy a második modern nyelvet 
csak azok tanulják, akik akarják. Ez esetben azonban annak a 
tanítása sokat veszítene komolyságából, mert az, aki rosszul állana 
belőle, egyszerűen átlépne a nem tanulók csoportjába. Ha ellenben 
ez meg volna tiltva s a második modern nyelvből kapott szekunda 
ismétlésre kötelezne, akkor az iskola igazságtalanságot követne el, 
mert azonos értékű bizonyítvány nyújtása mellett, különbözőképpen 
terhelé meg tanulóit. Természetesen lehetne it t  többféle megoldási 
javaslatot találni, de én egyetlen olyat sem találtam, ami kielégítő 
lenne. Ami az iskolában nem kötelező, az nem komoly.

A második modern nyelv tanításának kérdését eddig a cél
kitűzés ideális szempontjából vettük vizsgálat alá. Ez a cél pedig 
a nyelv és irodalom bizonyos fokú elsajátítása, illetve megismerése 
volt. Ha most az elért eredményt vesszük alapul, akkor meg kell 
állapítanunk, hogy a középiskolából kikerült tanulók 50—70 száza
léka nyelvi és irodalmi ismereteit majdnem teljesen elfelejti s a tanult 
idegen nyelveken egy pár év múlva sem olvasni, sem beszélni nem 
tud ; szóval azt a keveset is elfelejti, ami a középiskolában reáragadt. 
Vájjon azt a következtetést vonjuk-e le ebből a tényből, hogy a 
tanuló az iskolában teljesen eredménytelen munkát végzett s nyel
veket egyáltalán nem érdemes tanítani? Aligha. Mert mégis marad 
vissza valami, amit soha el nem felejtünk, t. i. az a gyarapodás, 
amit irodalmi tanulmányaink esztétikai érzékünk növekedésében, 
ízlésünk finomodásában előidéztek. Ez a kijelentés első tekintetre 
talán üres szólamnak látszik, de hogy mennyire valóság, azt azon
nal észrevesszük, ha egy középiskolát végzett egyén olvasmányait 
összehasonlítjuk egy olyan emberével, aki csak elemi iskolát végzett. 
Még inkább szembetűnik ez a különbség, ha ítéletüket egy és ugyan
azon könyvről hasonlítjuk össze. Természetesen ez a különbség nem 
tisztán az irodalmi tanulmányok javára írandó, hanem a középiskola 
együttes hatásának tudandó be, mégis — minthogy az irodalmi ízlés 
finomodásáról van szó — elsősorban az ilyen irányú tanulmányok
ban kell annak magyarázatát találnunk. íme, ez a majdnem egyet
len, Tár semmiesetre sem lekicsínylendő eredménye a nyelvi és iro
dalmi tanulmányoknak a tanulók többségénél.

Ha most ebből a szempontból nézzük a második modern nyelv 
tanítását, mindjárt kitűnik annak a fontossága. Azt bizonyára 
senki sem állítja, hogy a francia, vagy angol nyelv — az olasztól, 
amelyet protestáns középiskoláinkban nem tanítanak, most tekint
sünk' el, — ne volna olyan alkalmas az esztétikai érzék kifejlesz- 
tésére s irodalmi műveltség nyújtására, mint a német. S viszont
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az sem lehet kétséges, hogy ez az irodalmi műveltség és ízlés, ha 
két nép szellemi életének megismeréséből szűrődött le, kevésbbé 
lesz egyoldalú, mintha ésak egy nép irodalmának köszönhetjük azt.

Minket magyarokat történelmi múltúnk s földrajzi helyzetünk 
erősen a németség érdek- és kultúrszférájához fűz s ezért a német 
nyelv ismerete nálunk minden más idegen nyelvénél fontosabb. 
Ez vitás alig lehet. De éppen ez az egyoldalúság igen nagy veszélyt 
rejt magában. Ha szellemi életünk továbbra is kizárólag a német 
kultúra járszalagján fejlődik, úgy valóban igaza lehet ellenségeink
nek, akik azt állítják, hogy a magyar kultúra tulajdonképpen csak 
pseudo-germán kultúra.2 Nagy József példáúl a magyar filozófiai 
irodalomról, minden elismerése ellenére is, mint a német kultúr
kör egyik szeletéről tesz említést.3 A világháború egyetlen előnye 
reánk nézve nemzeti függetlenségünk visszaszerzése volt s most 
kulturális szempontból éppen ezt a függetlenséget veszélyeztetnénk, 
ha kizárólag a német kultúra uszályába kapaszkodnánk. S mindezt 
éppen akkor akarjuk tenni, amikor ezt egy nép sem teszi, még a 
némettel legszorosabb kapcsolatban álló északi germán népek sem.

Felesleges és meddő dolog volna azon vitatkozni, hogy vájjon 
a német, francia, vagy angol kultúra magasabb rendű-e? Minket 
csak az érdekel, hogy a mi szellemi énünk kifejlődését melyik segíti 
inkább elő. Azt azonban semmi sem bizonyítja, hogy a német kul
túra, minden kiválósága mellett is, a legalkalmasabb volna erre. 
Már Riedl észrevette — úgy emlékszem, ő volt az, — hogy valami 
baj van nálunk a német műveltséggel s mintha annak a lényege, a 
mélység lemaradna a vámon. Zolnai Béla pedig egyenesen azt állítja, 
hogy „mély érzésbeli“ , sőt .világnézeti* rokonság van a francia és 
magyar közö tt; hogy a magyar közvetlenség közelebb áll a francia 
temperamentumhoz, mint a német merevebb diszciplínájához ; hogy 
a francia színdarab hamarabb lesz népszerű, mint a n é m e t...“4 
Azt minden elfogultság és értékelő szándék nélkül megállapíthatjuk, 
hogy a szép formát kedvelő, (szép beszéd, díszmagyar) változó han
gulatú (szalmaláng), absztrakt gondolkodástól idegenkedő s az igaz
ságot inkább intuitív megvillanásaiban fölfogó magyar lélek igen 
távol áll a nyugodt, kitartó, a legapróbb részletekben elmerülő, 
absztrakcióra erősen hajló német lélektől, amelyet inkább a gon
dolat maga, mint annak a formája érdekel; éppen ezért a német az 
írásművészének, a szép forma s az elegáncia mesterének nem igen 
mondható. Ha nem is valljuk Szabó Dezső nézetét, amely szerint 
„A német irodalom egy-két dolgát kivéve másodrendű, nem egye
temes értékű irodalom. Egy törzs lélek zárt világát s bizar ormos- 
ságait adja“,5 azt azonban a német műveltség iránt érzett őszinte

2 N. Jorga : La Roumanie pittoresque. Paris. 1924 p. 195.
3 Nagy József: A filozófia története. Budapest, 1921. 308 1.
4 Zolnai Béla : A francia bálvány. Társadalomtudomány 1930 1 —3 sz. 

174 1.
5 Szabó Dezső : A magyar protestántizmus problémái Budapest, 50 1.
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tiszteletünk mellett is megállapíthatjuk, hogy a magyar és német 
lélek között nagy különbségek vannak. Innen van az, hogy a magyar 
irodalomra minden távolság ellenére is nagyobb hatást gyakoroltak 
a franciák, mint a németek. Bessenyei és társai bár Bécsben éltek, 
mégis elsősorban francia hatás alá kerültek. Adynak, hogy önmagát 
megtalálja, meg kellett fordulni a Szajna partján, hogy csak a tulaj
donképpeni magyar irodalomnak a kezdetét és ezidőszerint végét 
jelentő két nevet említsem meg.

A második modern nyelv tanítása tehát nálunk az anélkül is 
igen erős germán hatás ellensúlyozása, kultúránk egyetemesebb, 
európaibb szellemű kifejlesztése végett elengedhetetlenül szükséges.

A XIX. század folyamán a világ, de különösen Európa népeinek 
egymáshoz való viszonyában lényeges változások mentek végbe. 
A természettudományok fejlődése következtében előállott technikai 
vívmányok, mind jobban és jobban legyőzték a népeket elválasztó 
távolságokat. A vasút, autó, repülőgép, telefon, távíró, rádió olyan 
népeket hoztak egymással gyakori érintkezésbe, amelyek eddig 
alig hallottak valamit egymásról. Az anyagi és szellemi élet szálai 
Európa népeit mind szorosabban fűzik össze. E változásokkal paral
lel haladt és halad a népek gondolkodásmódjának lassú átalakulása. 
Amint idők folyamán a törzsi partikuláris szellem fölé emelkedett a 
nemzeti egység szelleme, ugyanúgy kezd lassanként kibontakozni, 
ma még természetesen igen bizonytalan körvonalakban, a nemzeti 
államok keretei fölött az európai népek közösségének gondolata 
(Páneurópa). Ez az átalakulás szükségszerűleg hozza magával, külö
nösen a kis népeknél a főbb idegen nyelvek tanulását. És valóban 
sohasem volt az idegen nyelvek tanulása ilyen mérvű, mint nap
jainkban. Ezzel az átalakulással vetett számot gróf Klebelsberg, meg
boldogult közoktatásügyi miniszter, midőn a német mellé második 
modern nyelvként bevezette a reálgimnáziumokba a franciát, angolt, 
illetve olaszt. E soknyelvűséget sokat támadták, de őszintén szólva 
sohasem tudtam  megérteni : miért, mert a francia és az angol a 
némettel minden tekintetben egyenrangú nyelv, az olasz pedig, ha 
most talán valamivel hátrább áll is, de fokozódó jelentősége és közel
sége folytán megérdemelte azt az egypár iskolát, ahol helyet kapott. 
Az egyénre nézve talán nem szükséges három-négy idegen nyelv 
ismerete, de a nemzetre nézve csak előnyös lehet, ha fiai az egy
oldalú német orientáció helyett a többi nagy európai nép művelt
ségével is megismerkednek. Nem tudom mi kifogásolni való lehet 
ezen? Mert a szülők esetleges helyváltoztatásából származó némi 
kellemetlenség, ami legfeljebb a tanulók egy félszázalékát érinti, 
mégsem lehet komoly ellenérv. Franciaországban egy és ugyanazon 
iskolában találjuk meg e soknyelvűséget, ahol a tanulók az angol és 
német közül tetszés szerint választják ki az első modern nyelvet, 
a második modern nyelvet pedig még több nyelv közül választhatják 
ki. Ez a rendszer, amely nálunk elsősorban finánciális okokból nem
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valósítható meg, a francia népre ugyanazzal az eredménnyel jár, 
azaz vannak németben, angolban, olaszban, spanyolban jártas fiai.

Ilyen körülmények között egészen különösen hat az a gondolat, 
hogy mi — korunk fejlődési tendenciáit meg nem látva — egyenesen 
visszafelé haladjunk s két nyelv helyett eggyel elégedjünk meg. 
I tt nem lehet azzal érvelni, hogy még egyet sem tanul meg a tanuló, 
mert — amint már fentebb láttuk — ez nem is lehet a középiskola 
célja. A középiskolának meg kell elégednie azzal, hogy további tanul
mányokhoz alapot nyújtson, amit meg is tesz s azzal, hogy az illető 
nép szellemi életével s gondolkodásmódjával megismertessen ben
nünket, amit újabban fokozott mértékben igyekszik megtenni 
(kultúrkunde).

Elszomorító dolog az, hogy éppen mi, protestánsok, akik a hala
dás szellemét mindig megértettük, akiknek fiai a legnagyobb fára
dalmaktól sem riadtak vissza, hogy német, francia (Genf) és angol 
egyetemeket fölkeressenek, ma, amikor a rádió a szobánkba hozza 
az angol, francia és olasz szót, egyenesen be akarjuk dugni füleinket. 
Ezek után ne csodálkozzunk, ha ilyen kijelentéseket hallunk : ,,A ma
gyar protestantizmus nem halad a magyar tudományosság legélén.“6

Ezzel tulajdonképpeni mondanivalóimnak végére is értem s 
csak röviden érintem még problémánknak egy kiágazását.

A görög nyelv barátai több ízben nyilvánitották azt az óhajukat, 
hogy a reálgimnáziumokban engedjünk szabad választást a tanuló
nak a görög és a második modern nyelv között. Ezt a kívánságot 
jogosnak s megvalósítását kívánatosnak tartom, bár az általános 
műveltség szempontjából — amint ezt más alkalommal már kifej
tettem  — a modern nyelveket fontosabbnak tartom  a görögnél. 
De mégis kívánatosnak tartom ezt a megoldást, mert ez nyugtatná 
meg leginkább a kedélyeket s emellett lehetővé tenné, hogy a tanulók, 
illetve szülők akaratán keresztül maga a társadalom döntsön ebben 
az elmérgesedett problémában, amelyben a pedagógusok —- és itt  
mindkét félre gondolok — már csak azért sem tudnak dönteni, mert 
a hosszas vita folytán az egész probléma a tiszta értelmi megfontolás 
köréből az érzelmeknek abba a szférájába tolódott át, ahová a logi
kus érvek már nem juthatnak el. Hogy a társadalom mi módon 
döntene ebben a kérdésben, arra nézve tájékoztatóul szolgálhatnak 
a gimnáziumok multévi értesítői. Már az első évben a tanulók több
sége a modern nyelvet választotta, pedig itt nem is a reálgimnáziumi, 
hanem a klasszikus nyelvek tanulásának gondolatával már meg- 
békült humángimnáziumi tanulókról van szó. Ez az eredmény még 
sokkal szembetűnőbb lesz, ha majd az élet természetes árja elsodorja 
azokat az akadályokat, amelyek ma még a fejlődés tendenciájának 
szabad kibontakozását gátolják. Hogy ilyen akadályok ma még 
vannak, azt mindnyájan tudjuk. Ha a tanulók, illetve szülők dön-

6 Révész Imre : Az átértékelt történetírás. Prot. Tanügyi Szemle 1931 
8. sz. 319 1.



PR OTEST ÁNS  T A N Ü G Y I  S ZE ML E 135

lésében megnyilvánuló vox populi nem is feltétlenül vox Dei, egy 
miniszter akaratánál mégis megnyugtatóbban hatna a görög nyelv- 
barátaira, akiket különben csak tisztelet illethet meg azért a ki
tartásért, amellyel bizonyára nem saját tárgyuk presztízsét, hanem 
egy örökre letűnt kor kultúrája ma is élőnek h itt nevelő erejét neo- 
barbár támadásokkal szemben védelmezik.

Az elmondottak után önként adódik az a konklúzió, hogy a 
második modern nyelv tanítása a középiskolában szükséges és pedig 
-  hogy felfogásom mégegyszer röviden összegezzem — a következő 
okoknál fogva :

1. Két modern nyelvben együttvéve mennyiségileg nagyobb 
eredményt érhetünk el a tanítás jelenlegi körülményei között, mint ha 
ugyanazon idő alatt csak eggyel foglalkoznának.

2. A tanulás így változatosabb és kellemesebb.
3. A nálunk anélkül is igen erős német hatás ellensúlyozása s 

nemzeti műveltségünk egyetemesebbé tétele végett különösen fontos 
a többi nagy európai nép műveltségének megismerése.

4. A modern élet alakulása mind közelebb hozza egymáshoz 
Európa népeit s mind sürgősebben szükségessé teszi a főbb idegen 
nyelvek ismeretét nemcsak praktikus, hanem kulturális szempont
ból is.

5. A klasszikusok és modernek vitájában a döntést leghelyesebb 
lenne a társadalomra bízni, mivel a pedagógusok a kérdés elmérgese
dése folytán, mindkét félre egyformán megnyugtató megoldásra 
úgy sem juthatnak el.

Nyíregyháza. Gacsályi Sándor.

A  nyelvtanítás az egységes leányközépiskolában.
Az egységesített leányközépiskola, mint a jövő iskolája, arra van 

hivatva, hogy a különböző ágazatok előnyeit magában egyesítse, 
klasszikus hagyományokon alapuló, reális, modern, sokoldalú, és 
mégis elsősorban magyar keresztyén nevelést adjon. Szükségszerűen 
tehát tömött programmot kap útravalóul; nagy körültekintés és 
mélyjáratú pedagógiai átgondolás kell hozzá, hogy a túlterhelés és 
felületesség szírijei és örvényei közt a helyes ú tat megtaláljuk.

Helyes munkabeosztás és ökonómia a tantervkidolgozásban, 
okos mértéktartás és megértő együttműködés az iskolai gyakorlatban 
oldhatja meg ezt a súlyos kérdést. Hogy a humaniórák és reáliák, a 
klasszikus és modern nyelvek hogyan egyezkednek ki egymással, az 
elsősorban a tantervkészítők lelkét terheli; az elkerülhetetlen nehéz
ségeken azonban az iskolai gyakorlat sokat enyhíthet. Saját szak
tárgyunk lelkes szeretete, a többi tárgyak megbecsülése, megértő
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együttműködés különösen a rokontárgyak tanárai közt, ezek az 
elengedhetetlen feltételek.

Az egységesített középiskola, ha a jövő iskolája akar lenni, 
egyenrangú szerepet ju tta t a klasszikus és modern nyelveknek. Első
sorban bizonyos redukció szükségessége merül fel a klasszikus nyelv
tanulmányok anyagát és terjedelmét illetőleg. A magyar leánygim
názium első alapvető tanterve1 ezt az eljárást követte, amikor a latin 
nyelvtanítás idejét a négy felső osztályra szorította össze. A latin 
nyelvtanítás idejének ez a nagy megszorítása annak idején abból a 
gyakorlatias jellegű meggondolásból indult ki, hogy a szülők elhatá
rozását a leányoknak akkor még szokatlan tanulmányi irányát és 
pályaválasztását illetőleg megkönnyítse, későbbi időre halassza. 
Ez a munkabeosztás, némely csekély kilengést leszámítva, immár 
harminchét (37) éve fenn tudta magát tartani, életképesnek bizonyult ; 
megérdemli tehát, hogy az új reformok küszöbén vele foglalkozzunk, 
további életképességét megvizsgáljuk, tanulságokat levonjunk.

A latin nyelvtanítás idejének ez az alapos megszorítása, látszólag 
felére leszállítása, a régibb skolasztikus módszer híveinek sorában 
mindjárt nagy megdöbbenést váltott ki és a merész újításnak gyászos 
kudarcot jósoltak. Ez a jóslat azonban szerencsére nem vált be. 
K itűnt ugyanis a gyakorlatban, hogy a fele munkaidőnek nem fele 
munkaeredmény, hanem ennél jóval több felel meg. Az érettebbkorú 
tanuló fejlettebb felfogóképessége, fegyelmezettebb észjárása, gyakor
lottabb tanulási technikája, szélesebb érdeklődési köre, mind számol- 
tevő tényezőknek bizonyultak viszonylag kedvezőbb tanulmányi 
eredmény elérésére. Hozott ezeken a lelki készségeken kívül a tanuló 
kezdő latin nyelvtanulásához egyéb felszereltségeket is : az alsóbb 
osztályok modern (német, francia) nyelvtanulásából a latinéval rokon 
szókincset, nyelvtani formakészletet, fejlett analógiaérzéket és logikát.

Mindezen kedvező külső és belső előfeltételek sem biztosíthattak 
a fiúgimnáziumok nyolc évi munkájával teljesen azonos eredményt. 
A tantervkészitők már eleve megnyirbálták az olvasmányanyagot 
és amennyire az érettségi szabályzat engedte, kissé hozzáidomították 
a leányok ízléséhez. Cicero szónoki beszédeiből kevesebbet olvas
tunk ; a művésziesen kiesztergályozott mintabeszédeknél jobban 
élveztük Cicero kedves közvetlenségű leveleit, melyekből sokkal 
jobban megismerhetjük a nagy szónok szeretetreméltó egyéniségét. 
A történetírók közül Caesar és Sallustius szorult háttérbe, hogy annál 
jobban megismerjük a kedvesen mesélgető Liviust és a komor fenségű 
Tacitust. Még filozófiai munkára, Cicero gyönyörű, költői gondolatok
ban gazdag Somnium Scipionisára is ju to tt idő ; a költőket pedig csak
nem a fiúgimnáziumokéval hasonló terjedelemben olvastuk. Az iro

1 Az első magyar leánygimnázium, az Országos Nőképző Egyesületé, 
1896-ban indult meg. Tantervét kiváló szakemberek belevonásával, Beöthy 
Zsolt egy. tanár és Pályi Sándor szabadlíceumi igazgató készítették. Ez 
szolgált a későbbi tantervváltoztatásoknál is kiinduló pontul.
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dalmi müvek olvasásához vezető út, a komoly grammatikai alap
vetés, tanár és tanuló részéről egyaránt nagy odaadást, megfeszített 
szorgalmat, friss munkakedvet igényelt, hogy a hiányzó szorgalmi 
időt kipótoljuk ; a munka megkönnyítésére egészséges, józan eljárásról 
kellett gondoskodni.

Az első magyar leánygimnázium megalapításának idején a régi 
skolasztikus módszer már kezdett egyebütt is kissé enyhülni ; de 
kezdett lejárni a modern nyelvtanításban kedvelt szélsőséges direkt 
módszer is. Kitűnt, hogy alapos grammatikai képzettség nélkül 
modern nyelvtudásunk is felszínes és hézagos ; az egyoldalú, vas
kalapos grammatizálás pedig a nyelvből minden színt, életet, szép
séget kiöl. Pedagógiailag egyik szélsőség sem helyes, mivel nagy felü
letességre vagy lélektelen nagyképűségre veze t; az egyik a földet 
rántja ki a láb alól, a másik a lelket öli meg. A két, ellentétesnek 
látszó eljárás összeegyeztetése, célirányos alkalmazása adhat nyelv- 
tanításunknak egészséges alapot. Nem is lehet elvi különbség a 
klasszikus és modern nyelvek módszere k ö z t; a különbség csak a 
különféle, de közös cél felé törő eszközök alkalmazásában lehet. 
A  holtnak nevezett nyelvek struktúrája, mivel fejlődési folyamatuk 
végleg lezárult és megmerevedett, szigorúbb, alaposabb iskolázott
ságot és megértést kíván, mint a moderneké. De a klasszikus nyelvek 
nem haltak meg, bennük is van élet, ha erőszakosan ki nem öljük 
belőlük. I tt  is van helye a beszédgyakorlatnak, extemporizálásnak stb., 
ha nem is éppen ezeken az eljárásokon van a súly. A modern nyelv- 
tanításnál a beszéltetésnek természetesen nagyobb szerep j u t ; de 
az élő nyelv ezer változatosságának, változandóságának útvesztőjé
ben eltévedünk, ha az alapos grammatikai képzettség biztos Ariadne- 
fonala kezünkből kisiklik.

A Kultúrkunde nagyon megvesztegető jelszó és ha a nyelvtanítás 
végső céljának, nem pedig kiindulásának és alapjának tekmtjük, 
helyes is. De a reális nehézségek megkerülése, a felületes átsiklás nem 
vezethet el ezen célhoz. Nem is jelent érdemleges erő- és időmegtaka
rítást, ellenkezőleg munkatöbbletet, mert az ilyen kertelgetések erősen 
megbosszulják m agukat; a nehézségek akkor kerülnek utunkba, 
amikor legkevésbbé gondolunk rájuk. Szélsőségesés különleges eljárá
sok csak kivételes esetekben járnak megfelelő eredménnyel. Ilyen kivé
teles pl. Schliemann Henrik esete, aki rengeteg klasszikus, modern és 
keleti nyelvismeretét, a maga erejéből, időtrabló grammatizálás nél
kül, a nyelvek közvetlen tanulmányozásával, könyvnélküli szöveg- 
tanulással szerezte meg ; nyilván mivel az ő hatalmas esze magától is 
kiérezte az illető nyelvben megnyilvánuló törvényszerűséget. Súlyos 
módszertani tévedés volna, ilyen soronkívüli esetből rendszert for
málni és evvel a felelősséget és lelkiismeretlenséget szentesíteni. Ilyen 
szélsőséges és céltévesztett volt pl. S. Reinach, kiváló francia archeoló
gus ötletes kísérlete („Cornélie ou le latin sans pleurs“ és „Eulalié 
ou legrec sans lacrimes c.“ természetesen leányoknak szánt könyvecs
kéiben), mely a klasszikus nyelvtanítás egyszerűsítésére a latinból pl

2
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kihagyja a genus-szabályokat, a görögből a rövid és hosszú magán
hangzók megkülönböztetését.
• A túlterhelés elkerülése, a megfelelő tanulmányi eredmény el
érése jórészt a tantervcsinálókon fordul meg : bölcs mérséklet kell 
az anyag megszabásánál és nagy körültekintés az anyag osztályon
kénti elosztásánál. A klasszikus és modern nyelvek osztályonként 
olyan elhelyezést nyerjenek, hogy egymásnak támaszul, ne akadályul 
szolgáljanak ; hogy a tanuló nyelvtudása és nyelvérzéke egészséges 
alapon fejlődhessék. Még ennél is fontosabb azonban talán az, hogy 
a klasszikus és modern nyelvtanárok ne álljanak két ellenséges tábor
ként egymással szemben, hanem megértő, hű szövetségesként támo
gassák egymást. Megértő, egybevágó együttműködés a rokontárgyak 
tanításában és harmonikus beleilleszkedés az iskola összmunkájába 
és szellemébe, ez a conditio sine qua non.

A tantervi tévedések nem lehetnek annyira végzetesek, ezeket 
a gyakorlat idővel kiküszöböli vagy kiegyenlíti. Csak az iskola szel
leme legyen egészséges és egybehangzó.

Budapest. Láng Margit.

Azon gondolatok közül, amelyeket a modern pedagógia kitermelt, 
a hasznosíthatóság szempontjából kétségkívül az élményszerűséget 
illeti az elsőbbség. Ez a jellemzője lényegileg a Montessori-féle neve
lési rendszernek, az ú. n. Új iskolák módszeres eljárásának és ennek 
a jegyében folyik le most nálunk a népiskolák belső életének meg
újhodása is. A módszerjavító törekvések eredményének gerincét ez 
az elv fejezi ki. Tapasztaljuk is lépten-nyomon e fontos módszertani 
elv gyümölcsöző voltát. A fogalmazási témák között az élményeknek 
ju t legnagyobb szerep, mert azok a fogalmazások, amelyeknek anyagát 
élmények képezik, a legsikerültebbek a fogalmazás tanításnak nem
csak haladottabb, de kezdő fokán is. Bizonyosra veszem, hogy e meg
állapítás nem csupán a népiskolai tanulók fogalmazására igaz, hanem 
a középiskolai tanulók fogalmazásaira is. Ugyanez a helyzet a többi 
tantárgyaknál is. Mihelyst gondolnak arra, hogy az elsajátítani szán
dékolt ismeretet növendékeink valamilyen formában, valamely úton- 
módon át is éljék, necsak halljanak róla, necsak a tanító elbeszéléséből 
vagy előadásából ismerjék meg, az eredmény feltűnően kedvezőbb 
lesz. Megérdemli hát e kiváló módszeres alapelv, hogy vele foglal
kozzunk.

Az élmény pontos, logikai meghatározása nem könnyű feladat. 
Nem is ezzel kezdem, hanem ezzel végzem, mert ebben látom fejte
getésem célját. Az élmény szót azért használom fejtegetés közben 
is ; egyelőre rábízom az olvasóra a szónak tartalommal való kitöltését.

A z élményszerűség elve.
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Azt gondolom, hogy ebből semmiféle zavar vagy félreértés nem fog 
előállani.

1. Az kétségtelen, hogy minden élménnyel kapcsolatos vala
milyen tapasztalat, azaz ismeretszerzés. Élmény alkalmával átélünk 
olyan lelki jelenségeket, amelyek értelmi természetűek. Ilyenek első
sorban az érzékelés, illetve a szemlélet, amely nagyon sokféle lehet. 
Hogy csak a legfontosabbakat említsem : egyesülnek az élményben 
látási, hallási, tapintási és mozgási szemléletek. Ha ezek közül bár
melyik hiányzik, az élmény sok tekintetben szegényes lesz. Egy opera- 
előadásnak a rádióban való hallgatása megközelítőleg se jelenti 
számomra ugyanazt az élményt, mint aminőt biztosíthatok magam
nak azáltal, ha megjelenek ugyanennek a darabnak operaházi elő
adásán. Utóbbi esetben ugyanis nemcsak hallási benyomásokat 
szerzek, hanem látásiakat is és ez a körülmény nagy mértékben növeli 
a reám gyakorolt hatást. Sok muzsikus ember nem érzi magát teljesen 
kielégítettnek akkor, ha elmegy egy zenekari hangversenyre és azt 
csupán hallgatja ; az ő élménye akkor lesz teljes, akkor lesz valódi, 
hiánynélküli, ha ő is játszik a zenekarban. És igaza van, mert akkor 
nemcsak látási és hallási, hanem tapintási és mozgási szemléletei is 
lesznek, tehát élménye fokozódik.

Az elmondottakból már lehet következtetést vonni az iskolai 
munkának egyik nagyon is kiemelkedő mozzanatára : a szemléltetésre. 
A szemléltetés lehet külső vagy belső. Az előbbi az érzékszervek útján 
megy végbe, az utóbbi a képzeletet veszi igénybe. A külső szemlél
tetésre vonatkozó következtetés, egyúttal követelmény így fogalmaz
ható meg : Szemléltetés alkalmával lehetőleg minden érzékszervet foglal
koztassunk ! . . .  Adjunk tehát alkalmat növendékeinknek legalább a 
fenti szemléletek mindegyikének megszerzésére. Az nem jó szemlél
tetés, ha a tanuló csak néz, de nem lát, ha csak figyel, de nem meg
figyel is egyúttal. így a tapasztalat nagyon sovány, nagyon hézagos 
lesz, élményről beszélni sem lehet. A szemléltetés élményszerűségé
nek egyik feltétele tehát a sokoldalúság. Az egyoldalú szemléltetés 
— amelynek többek közt megvan az a nagy hátránya is, hogy csak 
a tanító munkája szokott lenni, — sokkal kevesebbet ér, mint a 
sokoldalú.

A belső szemléltetés akkor lesz jó, ha minél nagyobb mértékben 
és minél több oldalról foglalkoztatja a fantáziát.

2. Az értelmi elemek magukban véve színtelenné, határozat
lanná, elmosódottá tennék az élményt. Minél több, minél erősebb az 
élmény érzelmi eleme, fokozatosan úgy válik színesebbé, határozot- 
tabbá és világosabbá. A hallott és látott színdarab csak akkor lesz 
ránk igazi, mély, szinte maradandó hatással, ha megmozgatta érzelmi 
világunkat is. Mihelyst ez az eredmény nem jelentkezik, egészen más 
természetű : sivár lesz az élmény.

Az élmény karakterét tehát elsősorban nem az értelmi, hanem az 
érzelmi elemek adják meg. Bizonyára azért van ez igy, mert az érzelem 
kizárólagosan szubjektív természetű lelkijelenség; a léleknek önmagá-

2 .
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val való foglalkozása ; nincs benne semmi idegen (pl. tárgyszerűség) ; 
az érzelemben az én önmagát adja és látja megjelenítve.

Ha az értelmi jelenség (szemlélet, gondolat) érzelmet is kelt,, 
vagyis nem hagyja hidegen az ént, ennek meglesz az a pótolhatatlan 
eredménye, az érzelemnek mintegy a visszahatása az őt kiváltó okra,, 
hogy az értelmi mozzanat, a benyomás nyerni fog intenzitásában. 
Megerősödik az érzelem útján és annak következtében. Az erősebb 
benyomás erősebb nyomot, dispoziciót hagy hátra a lélekben. Ez az 
erősebb dizpozició biztosítani fogja a benyomás maradandóságát. 
Az érzelem m iatt tehát nemcsak világosabbá és határozottabbá lesz 
a szemlélet, hanem állandóbbá is. Az érzelemnek további eredménye 
abban mutatkozik, hogy könnyűvé válik a szemlélet reprodukciója 
képzet formájában. Az élmény tehát hatalmas fegyver az emlékezet 
számára. Ha azt akarjuk, hogy tanítványaink pontosan és könnyen 
tudjanak a tanultakra visszaemlékezni, úgy nem lehet más teendőnk, 
mint az ismeretanyagnak érzelemdús élménnyé tétele. Tapasztalatból 
tudhatja  mindenki, hogy erős érzelmektől kísért élményeire valóban 
híven tud visszagondolni még hosszú idő múlva is (pl. első foghúzás 
stb.) A jelzett érzelmi hatás lehet kellemes vágj’ kellemetlen. Az érzelem 
tehát lehet gyönyör vagy fájdalom. Az említett hatás szempontjából 
mindakettő lehet egyaránt fontos, pedagógiai szempontból azonban 
fontosabb az előbbi. Jó hatása kivételesen lehet a kellemetlen (fáj
dalom) érzelemnek is, a kellemes (gyönyör) érzelemnél azonban a 
jó hatás nem kivételes, hanem általános. Az iskolai munka közben 
szerezhető sok tapasztalatból példaként csak egyetlen egy dologra 
hivatkozom : a fegyelmezésre, illetőleg ennek két közismert eszközére : 
a jutalmazásra és büntetésre. Mindenik fegyelmező eszköznek lényege 
a lehető erős érzelem. Mégse értékeljük egyformán a kettőt. Azt nem 
tagadja senki, hogy a büntetés rosszabb fegyelmező eszköz a jutal
mazásnál, mert eredménye semmi vagy nagyon kevés. Ellenben a 
jutalom hatása nem szokott elmaradni. A különböző eredmény oka 
és magyarázata nem lehet más, mint a különböző érzelmi alap. 
Az újabb pedagógiai rendszerek megalkotói (pl. Montersori) igyekez
nek is kiküszöbölni nevelői eljárásukból minden mesterséges jutalm at 
és büntetést. Azt az érzelmet tartják  igazi (természetes) jutalomnak 
vagy büntetésnek, amely a cselekedet nyomán fakad és kell, hogy 
fakadjon a növendék lelkében. Ennek mesterséges úton-módon való 
erősítésére nincs is semmi szükség. A tanulás eredménye is aszerint 
változik, hogy milyen természetű a kísérő érzelem. Herbert Spencer 
szerint : „Az észműködésre sokkal alkalmasabb a kellemes érzelmi 
állapot, mint a közöny vagy éppen az undor állapota“ . Az érzelem 
pedig ezesetben függvénye az érdeklődésnek. Ha érdeklődés kíséri az 
ismeretszerzést, meglesz a kellemes érzelem i s ; ha az érdeklődés 
hiányzik, közönyösség támad vagy kellemetlen érzelem (undor) lesz 
úrrá a lélekben s ez utóbbi a benyomásokat nemhogy erősítené, hanem 
lerontja vagy megsemmisíti. Sok tekintetben igaza van Herbertnek, 
mikor az érdeklődést nem eszközévé, hanem egyenesen céljává teszi
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a  tanításnak. Ha ma nem is adunk neki igazai ebben, de vele egyet
értésben hirdetjük, hogy : A tanítás legnagyobb bűne az, ha unalmas.

A kellemes érzelmi hatás felkeltésére nagyon sok alkalom kínál
kozik a tanításban. Hogy a színes képek, táblai rajzok tetszetősebbek, 
■esztétikai szempontból hatásosabbak, mint az egyszínűek, azt bizo
nyítani nem kell. Hogy a tanító mintaolvasása vagy egy költemény 
-elszavalása milyen erős esztétikai és etikai hatást képes felkelteni 
a növendékek lelkében, azt napról-napra van alkalmunk tapasztalni 
a gyakorló iskolában. Tapasztaljuk természetesen az ellenkezőt is, 
nevezetesen azt, hogy mennyire el lehet rontani pl. egy verstárgyalást, 
ha nem sikerül a bemutatással megteremteni, illetőleg fokozni az 
előkészítésben már jelzett alaphangulatot. És ez így van minden más 
tantárgy tanításánál is. A példákat feleslegesnek tartom szaporítani.

3. Az érzelem kiváltója nemcsak gondolat lehet, hanem cselekvés 
is, vagy mindakettő. Az érzelmi hatás az utóbbi esetben a legerősebb. 
Az élmény harmadik fontos eleme tehát a cselekvés (akarat). Felnőtt 
•embernél a gondolat is elégséges lehet az érzelem felkeltéséhez, de 
a gyermeknél maga a gondolat nem igen elegendő. (Az aktív muzsiku
sokra vonatkozó fenti példám azt mutatja, hogy a felnőttek közt is sok 
kivétel akad.) A gyermek ugyanis elsősorban érzelmi és akarati lény 
s csak másodsorban jellemzi az értelem. Nála tehát az érzelmek nem 
annyira gondolatokhoz kapcsolódnak szívesen és készségesen, hanem 
a  mozgáshoz, a cselekvéshez. A gyermek számára való élmény meg
teremtése tehát azt a feladatot rój ja ránk : gondoskodjunk arról, hogy 
az élményben az akarati elemek legyenek nagyobb számmal, ne pedig 
az értelmiek. Más szóval kifejezve ez azt jelenti, hogy adjunk minél 
több alkalmat a gyermeknek cselekvésre, tevékenységre, munkára. 
Ha akarata megnyilvánulhat, ha aktíve viselkedhetik, igazi, felejt
hetetlen élményben lesz része (munkaiskola). Ha csak lát másokat 
tevékenykedni, dolgozni, ő meg tétlenségre van kárhoztatva, semmi
esetre se éli úgy á t az eseményt, mintha ő is közreműködött volna. 
A játék is csak akkor igazán kedves előtte, akkor jelent neki értékes 
élményt, ha ő is részt vesz benne, ha nincsen belőle kirekesztve.

Az iskolai munka pl. a szemléltetés élményszerűségének elenged
hetetlen feltétele tehát a gyermek aktivitása, produktivitása. Ma már 
nem elég a régi módi, ú. n. passzív szemléltetés. A szemléltetésnek 
aktívnak kell lennie, azaz olyannak, amely a gyermek tevékeny közre
működésével megy végbe. Ez a közreműködés lehet egyszerű akti
vitás, de lehet, sőt legyen produktivitás is. Ha a céltalan cselekvés 
(játék) is nagyfokú gyönyörérzelmet jelent a gyermek számára, 
mekkora lesz a gyönyöre akkor, ha olyan foglalkozást folytathat 
sikerrel, aminek célja van. Ez a cél valaminek a létrehozása, meg- 
csinálása, szóval az alkotás (produktivitás). Közismert dolog, meny
nyire örül a gyermek minden csekélységnek, ami az ő alkotása. 
A nevelők (környezet) csak fokozzák e gyönyörűséget, ha elismerik 
a  növendék sikeréi. A puszta tudomásulvétel nem elegendő, szükség 
van nehány elismerő, bátorító szóra is. Vágyik rá a gyermek és bűz-
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dítja a további munkásságra. Ennyi mesterséges jutalom nem képez
heti kifogás tárgyát. Az elismert és méltányolt siker szorgalmassá, 
fáradhatatlanná teszi a gyermeket. S melyik nevelő nem akarja, 
hogy tanítványai szorgalmasak legyenek ?

Tanulás, ismeretszerzés közben tehát dolgoznia kell az észnek 
is, meg a kéznek is. A kéz produktuma látható, érzékelhető, tehát 
alkalmas arra, hogy a gyermek ellenőrizze önmagát, a maga erejéből 
kijavítsa a netalán elkövetett hibáját. Montessori foglalkoztató 
eszközeinek többek közt éppen ebben áll a kiválósága és pótolhatat- 
lansága. A kéz munkája, a cselekvés, minden formájában kedves 
foglalkozás számára ; kedvessé teszi ez még az ész munkáját is, mert 
támogatva általa az észműködés könnyen folyik le és a kívánt ered
ményre vezet.

Az elmondottakból az tűnik ki, hogy minden élménynél személyes 
tapasztalatszerzésről van szó. Az én közreműködése, aktív részt- 
vétele semmi mással nem pótolható. Ez a tapasztalatszerzés (ismeret- 
szerzés) erős érzelmek közben megy végbe. Az érzelmeket részben 
gondolatok, részben cselekvések váltják ki. Legjobb, ha e két ok 
együttesen van jelen. Gyermekeknél kívánatos az akarati elem tú l
nyomóvá tétele a gondolatokkal szemben.

Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy az iskolai munka szem
pontjából olyan fontos élmény — erős gyönyör érzelemmel társult, 
cselekvő (alkotó) munkálkodással biztosított személyes tapasztalás 
útján való ismeretszerzés.

Az ilyen élménynek egyik eredménye a biztos tudás, mely dacol 
az idővel, mert önmunkásság következménye ; másik eredménye az 
erős gyönyör érzelem, amely vidámságot, kedvet fakaszt, elűzi az 
unalmat ; harmadik eredménye a mozgás tökéletesedése, az akarat 
edzése, szilárddá, kitartóvá tétele.

Ez az élmény nem közönséges és egyszerű lelki gyarapodás, mert 
eredménye nem egyoldalú, csupán értelmi természetű, hanem kihat 
a lélek érzelmi és akarati területére egyaránt. Tehát nagyfokú, teljes 
lelki gazdagodást jelent. Ezért becsüljük sokra, értékeljük nagyra 
és ajánljuk követésre mindazoknak, akik még nem próbálkoztak vele.

Debrecen. F. Kiss István.
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Csehszlovákia
iskolaügyi statisztikája az 1930—31. iskolai évről.
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Főiskolák.........................................
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16 32,831 4,313
E g y e te m ................................ 4 20,444 3,931
Egyetemen kívülálló fakul-

tások ................................ 2 329 7
M űegyetem ............................ 4 10,568 27/
Egyéb főiskola........................ 3 962 6
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Középiskolák................................ 354 94,326 28,141
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Átvitel ;
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Iskolafajok Az iskolák 
száma

A tanulók
száma

A tanulók 
közül leány

Áthozat
Ipariskola................................. 294 53,087 26,803
Különleges irányú szakiskola 71 1,236 681
Z e n e isk o la ............................ 4 1,187 571
Teológiai intézet ................
Gazdasági tanítónőképző-

24 1,347 —

intézet ............................ 17; 849 849
Óvónőképző-intézet . . . . 12 567 567
B ábaképző-intézet................ 5 138 138
Ápolónőképző-intézet . . . 5 186 186
Egyéb idetartozó iskola . . 2 292 226
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N épiskola................................ 14,900 1.721,615 859,472
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Óvoda, napközi-otthon, bői-
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Idegen elemi iskola . . . . 4 529 270
Idegen óvoda ........................ 4 80 49
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Elemi iskolák

Az iskolák gyara
podása

A tanulók létszámá
nak gyarapodása

szám
szerűit

száza
lékban

| szám- 
i szerint

száza
lékban

Polgári isko la ........................ 21 í.i 60,591 26.1
N é p is k o la ............................ 164 í . i 71,741 4.2
Fogyatékosok iskolája . . . 
Óvoda, napközi otthon, böl-

6 6.5 809 14.8

csődé ................................ 111 4.8 2,312 2.2

E statisztika a berlini Zentralinstitut für Erziehung und Unter
richt hivatalos folyóirata, a Pädagogisches Zentralblatt folyóévi
2. számában közölt statisztikai kimutatás alapján készült. Az eredeti 
forrás, a csehszlovák statisztikai hivatal évkönyveinek megszerzése 
szinte legyőzhetetlen akadályokba ütközik. Viszont fontos érdek, 
hogy ismerjük az utódállamok közoktatásügyének állását, kereteit 
annak a konok akarattal, nem csökkenő energiával folytatott tan
ügyi politikának, amelynek mindenek felett való célkitűzése a kisebb
ségek, különösen pedig a magyar kisebbség beolvasztása.

A csehszlovák kultúrpolitika keretei, ezzel felvidéki véreink 
tanügyi helyzete minél szélesebb körökben való megismerésének 
szüksége indokolja eljárásunkat, hogy az eredeti forrás megközelít
hetetlensége miatt adatainkat másod kézből vettük. p. f.

Öszikék
egy túri Öreg Diák kertjéből.
I. Magyar szók, szólásmódok, közmondások.

1. Köszönt, köszön, üdvözöl.
(Arany után.)

A. : Uram ! köszöntőm Ö n t! B. : Nincsen nevemnapja.
A. : Akkor van szerencsém ! B. : Mit dicsekszik? Hallja !
A. : (Új próba.) Üdvözlöm ! B. : Nem vagyok főispán. 
Szándékát pedzem már. Köszönni akar tán.

2. Notesz.
Zsandár (gens d’armes) és masamód (marchande de modes) !

Óh, milyen társaság !
őket együtt látni : ritka, kész mulatság.
(ídzsi(gage)-nak a párja legyen (más nincs) ringló (reine de Claude). 
E szók kiejtése szabályszerű, mind jó.
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Egész elüt tőlük : alpesi, szalézi (St. Frangois de Sales). 
Kiknek így jó, hibát noteszben m it nézi?

Franciás kiejtés helyesen volna : not(-es),
Mint Nant(-es), Scor(-es) is. Máskép nyelv arcán esik folt.

Ám nyelvszokás olyan, mint egy kényes dáma :
Neki kivétel kell. A szabályt nem bánja.

3. Van mit aprítni a tejbe.
Szegény ember dolga, csupa komédia ;
Hogy boldogan éljen, annak sok a hijja.
Ha kecskéje volna : nincsen hozzá kenyér ;
Tejbe nem apríthat, míg pénzt kölcsön nem kér.

Ha kis földje terem s a kecske is helyben,
Annak van, mondják, mit aprítni a tejbe.

4. Szegény embert az ág is húzza.
De nem a fa ága ! Az már még se lehet,
Hanem a bokoré, mi mellett elmehet.
Szegényt, mikor siet, tüske egyre szúrja,
Akadozó ág meg visszafelé húzza.
Azért nem haladhat. (Ember csak sajnálja.) 
„Szidja, mint a bokrot“ — bosszúját így állja.

5. Debreceni szeme van.
Debreceni cívis, azt lát, k it a k a r ;
Barátságos szóban (úgy hírlik) nagy fukar. 
Egymásnak nem köszön. H át még a vidékit ! 
Kutyába se veszi, legföljebb lenézi.

Akinek a szeme egyszer debreceni,
Ismerősét utcán még észre se veszi.
Ha észreveszi is ! Ügy se köszön neki,
Fenn hordja az o r rá t . . .  látatlanná teszi.

fi. Ö is járt Debrecentől Kisvárdáig. 
(Közmondás.)

Látta a világot — hazulról kimozdult,
Hogy messzebb nem ju to tt, lehet, nem rajta múlt. 
Ki hajdan bejárta „Tolnát és Baranyát“ :
Antik Stanley volt ; elbízhatta magát.
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Ma út világ körül napok alatt megvan ;
Rádiónak perc kell, rajta végig rohan.
Te(c)hnika csodája már — kimondhatatlan ;
Embernek nyomora éppoly — határtalan.

II. Latin közmondások.

7. Omnes vulnerant. Ultima secat.
Napóra számjait mélázva szemlélem :
Életpályám végét, vájjon mikor érem?
E szám — mind ellenem : kicsit mind megvérez ; 
Legerősebb köztük utolsó — kivégez.

8. Ultima ratio regum.
Ágyúcső oldalán van e szó kivésve,
Mint a királyoknak legutolsó érve.
Csattanós érv, tudjuk. Jó messzire hallszik,
Nyomán rémület jár s harci kedv elalszik.

9. Unguibus et rostro.
Karommal és csőrrel, azaz kézzel-lábbal ! 
Végveszedelemből máskép ki nem Iából.
Harc körömszakadtig ! Vagy élet, vagy halál !
A döntő küzdelem utolsó percig áll.

10. Video meliora, proboque, deteriora sequor.
A jobb ügyet látom és szívből helyeslem ;
Akármily különös, — én még se követem.
Az eszem hozzá vonz ; ám érdek mást diktál,
Ösztön és megszokás — jobbnak útjában áll.

Mezőtúr. Fehér Lajos.

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

K ét szü k ség es k ö n y v .
D r. Szondy  G yörgy  : M it o lv asso n  sí g y e rm ek ?  (Studium. Szülők Könyvtára 

12. sz„ 13 old., 1.60 P.)
Amit a Jövő Utjain pár évvel ezelőtt kezdett, megvalósítja e könyv : 

az ötletszerű tapogatózás és a kiadók reklámja közt hasznos útmutatást nyújt. 
A 3—14 éves kor olvasmányait katalogizálja, tárgyi csoportosításban, két- 
két éves fejlődésre tekintettelJ Minden műről hiánytalanul tájékoztat: íróról, 
könyveimről, kiadóról, árról, kiállításról, kötésről, tartalomról. Ismertet, vagy 
bírál, a kiemelkedőt ajánlja. Válogató elve : mellőzi a háborús és kalandos 
elbeszéléseket, amelyekkel visszaéltek, a szépirodalmiakkal egy sorba emeli
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az ismeretterjesztő műveket. A gyűjtemény teljességre tör, talán ezért vesz 
föl sok történeti elbeszélést — az alapelv kárára, vagy avult munkákat. Ter
mészetesen még bővíthető modern irányban. A szerző hozzáértése ezt meg is 
fogja tenni.

X cniesné M üller M á r ta :  A g y o rm o k szo h a  m in d en n ap i k érd ése i. (Studium. 
Szülők Könyvtára 13—14. sz., 67 old., 1.80 P.)

Nevelési tanácsadó az átlagos gyermek neveléséhez, anyáknak, de apák
nak is, hogyan alakítsák az egoista családot nevelésre szükséges környezetté. 
Tapasztalatokban igazolódott tanácsai a kezdettől fogva — Hogyan készül
jünk a kisbaba jövetelére? — a 12 éves korig terjednek. Az egyes nevelési 
szakaszok minden kérdését felöleli; előbb individuálpszichologiai elveken 
fogalmazott általános utasításokat ad, hozzájuk csatolja az apró fogásokat 
egyes nehézségek leküzdésére, szülői hibák elkerülésére. Mindig világosan 
fogalmaz, mindig a valóságot célozza. Éppen itt a könyv értéke. A papírosízű 
pedagógiai cikközönök a ,,mit?“-ről elmélkednek, Nemesné a ,,hogyan?“-t 
mutatja meg. Érint iskolai kérdéseket is. Nemcsak szülők, hanem nevelők is 
haszonnal olvashatják.

Núnay Béla.

Dr. II. Gaudy László : Ifjúsági istentisztelet. Budapest, 1933. 56 1.
Középiskolás ifjúságunk lelkigondozása egyre komolyabb problémává 

dagad. Protestáns egyházaink a maguk ,,műveltjeit“ különböző okok hatása 
alatt nem tudják egészen szorosan magukhoz kapcsolni s aggodalommal, 
nagy felelősségérzettel fordulnak a jövendő középosztálya felé. Sajnos, nem 
mindig elegendő sikerrel. Igen nagy jóakarat mellett az ifjúsági munka köré
ben gyakran találkozunk hiányos tudással, amit a buzgalom nem pótol, ifjúi 
hévvel, ami helyett kívánatos volna több komoly élettapasztalat, dilettáns 
portyázásokkal, amiket végre állandó, rendszeres, elvi alapokon nyugvó lelki
gondozásnak kellene felváltania. E meggondolások kapcsán rendkívüli öröm
mel üdvözöljük az evangélikus vallástanítás terén olyan kiváló szakértelemmel 
munkálkodó Gaudy László könyvét, mert benne egy higgadt, széles látókörű, 
őszinte lélek egészen aktuális kérdéseket vet fel és felette gyümölcsöző módon 
oldja meg őket. Hangoztatja, hogy az ifjúsági istentiszteletek beállítását már 
nem lehet elodázni s hogy itt a tiszta teológiának egyre nagyobb szerephez 
kell jutnia. (Mellékesen, de találóan jegyzi meg : az új református ágenda 
ifj. it.-ről meg sem emlékezik !) Fájdalmas szegénységet állapít meg különle
gesen ifjúsággondozó charizmával megáldott igehirdetőkben s ezzel élesen 
hangoztatja az ifjúság sajátos lelki igényeit. Szemlét tart az ifjúsági egyesü
letek munkája, a középiskolai folyóiratok fölött, történeti és területi áttekin
tést is ad. Nem a gyülekezeti it. gyengítése, nem is — új állások szervezésével 
.-— kenyérkereseti lehetőségek megnyitása itt a cél, hanem az ifjúságnak az 
adulescentia nyugtalanul kereső állapotában az egyház számára megnyerése. 
Az ifj. it. nem egyszerűen istentiszteleti kényszert jelent, hanem az iskola 
elzárt világában, a felnőttekétől merőben különböző lelki állapotban élők 
valódi igényeinek kielégítését. Az elemi iskola eleven (vasárnapi iskolai) ige
hirdetése után a felnőttek it.-ébe a gyermek nem tud akadálytalanul bele
illeszkedni. Az ifj. it. ad alkalmat neki az elvi életben tevékeny részvételre, 
egymás ellenőrzésére és — hálás eszme ! —• az iskolából már kivált társakkal 
az összeköttetés megtartására. Követeli a külön formát az ifjúság az imában 
is : egyfelől az ifjúságnak még meg kell tanulnia imádkozni, másfelől mente
síteni kell őket a számukra igen magas vallásos síkban mozgó gyülekezeti 
imáktól, amiket nem is bírnak figyelemmel kísérni. Gaudy határozottan a 
kötött szövegű imák mellett foglal állást, olyan indokolással, ami bennünket, 
reformátusokat, is gondolkodóba ejt. Hangsúlyozza a tanárt tanítványaival 
összekötő imaközösség szükségét is, főleg pedig az itt jelentkező tapintatlan
ságok kerülését. Az ifjúsági énekismeretet nem tartja kielégítőnek, az amerikai 
és angol mozgalmaktól átvett énekek helyett a ritmikus korálokat ajánlja. 
A vallástanárokról az az általános nézet, hogy nem jó igehirdetők. Ezt tettek-
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eddig a külmisszióért tettek, végül pedig számadatokban ismerteti az egész 
külmissziót. Bibliakörök, külmissziói körök, vallástanítók, lelkészek hasznos 
segédkönyvet nyernek a „Magyar Külmissziói I<áté“-ban. Ára 20 fillér. 
Rendelje meg azonnal a „Hajnal“ kiadóhivatalában, Budapest, VIII., Gyulay 
Pál-u. 9.

A  M ajjyar F ö ld ra jz i Társaság) K ö n y v tá ra .  Szerkeszti : Cholnoky Jenő. 
Budapest. Lampel R. könyvkiadóhivatala.

Még boldogult Lóczy Lajos alatt indult meg a Magyar Földrajzi Társaság 
könyvtára. Világhíres utazók mondották el úti élményeiket, révükön meg
ismertük az idegen tájakat, ismeretlen népeket. Régente minden harmadik
negyedik évben jött ki egy-egy újabb kötet, a világháború vége óta minden 
esztendőben, sőt sokszor egy esztendőben két-három kötet is. És csodálatos, 
elfogy ez a könyvtömeg. Szegénységünkben, megcsonkítottságunkban mintha 
többet olvasnánk, mintha a szibériai fogság borzalmai után vágyódva-vágyód- 
nánk újabb ismeretlen tájak után.

Szibíria jó részével megismerkedünk : Pfizenmayer : Kelet-Szibíria ösvilága 
és űsnépei c. művében, melyben a szerző tudományos utazását írja le a mam
in ut-tetemek és erdőlakó népek tanulmányozása végett. Mammut-csontokat, 
Dél-Franciaországban a barlangokban az ősembertől készített rajzait már rég 
ismerte a tudomány, amikor Szibíriában fagyott, tehát teljes épségben kon
zerválódott mammut-hullát találtak. A híradások már a XVIII. század óta 
rengeteg mammut-leletet emlegettek, sok kínai kereskedő dúsgazdaggá lett 
a mammut-agyarak révén, amikor a cári kormány a tudományos körök kérel
mére minden ilyen leletet a szentpétervári orosz Tudományos Akadémiának 
engedett át. így ment Pfizenmayer Szibíriába a mammut teteméért. Az utazás 
maga is érdekes, a mammut szállítása, az ősnépek, szokásaiknak, életmódjuk
nak a leírása, de még jobban a nagy szibériai steppe, azután az őserdő, a taiga 
színes vázlatokba való megélénkitése.

A taigá-ban nincs madárdal, mint a mi erdeinkben, mert nincsenek fa
óriásokból összetett árnyas lomberdők sem. A taigák igazi növénye a fenyő, 
mert azon a tájon a lombos fák részére nincs elegendő csapadék. Nem a hideg 
miatt vannak ott a fenyvesek, hanem a szárazság miatt. Különösen hangzik, 
de a szárazságot nem bírják a lombos fák ott, ahol a fenyő még kitűnően 
megél. Ezt a szárazságot élettani szárazságnak is szokták nevezni. A talaj 
ugyanis az év nagyobbik felében nagyon hideg, +8° alatt van, akkor pedig 
már a lomblevelek nagyobb elpárologtatásához nem tudnak a gyökérszőrök 
a finom gyökérszálak végén elegendő vizet felvenni. A nagy hideg megbénítja 
őket. A takarékosabb, a kevesebb vizet felhasználó fák jutnak tehát túlsúlyra, 
elnyomják a mindig kevésbbé életképes lombos fákat és zárt erdőben lesznek 
úrrá a nekik még alkalmas vidéken.

Nem a hideg szabja meg tehát a taiga arculatát, hanem a szárazság. 
Igazolja ezt az is, hogy a legnagyobb hideget nem a fenyőfák, hanem a nyírfa 
és ftízfélék tűrik el a legjobban. Ezek a fák mennek a legészakabbra, jóval 
északabbra, mint a fenyő, de ahol megteremnek, ott tavaszkor van víz, nyáron 
át bőven esik az eső, a talaj maga is nyirkos.

Stern Bergman : Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között című 
művében a svéd Földrajzi Társaság és a svéd Tudományos Akadémia kezde
ményezésére magánosok támogatásával végrehajtott svéd tudományos expe
díciónak az eredményeit ismerteti. Tanítás közben többször kell beszélnünk 
arról, hogy a természetes állapotban élő ú. n. vad- vagy ősnépek vadászattal 
és halászattal keresik a kenyerüket. Bergman külön-külön fejezetben kitűnő 
képét adja ennek a munkának (Cobolyvadászat, lazachalászat). A kamcsadálok 
is halásznak és vadásznak, csak a legújabb időben kezdenek itt-ott állatot 
tenyészteni. A kamcsatkaiak cobolyra, medvére, rókára, vidrára, hermelinre, 
vadrénszarvasra és hegyi juhra vadásznak. Inkább időtöltésből vadászgatják 
a nyulakat és a mormotákat; a nyestet és a farkast csak akkor veszik űzőbe, 
ha véletlenül rábukkannak. A coboly a legfontosabb, aztán következik az 
emlősökből a medve. A coboly és a lazac a kamcsadálok kenyere.' Ezek nélkül
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csak a rénszarvast tenyésztő kóborló bennszülöttek laknának a félszigeten. 
A coboly és a lazac csalogatták ide az oroszokat, japániakat, meg a többf 
népfajtákat s tették érdemessé, hogy a lakosság nagy része szembeszálljon 
a barátságtalan éghajlattal. A nagy kereskedőcégek hajói is csak a coboly 
miatt keresik fel ezeket a barátságtalan partokat. Bergman mesterien írja le 
a cobolyvadászatot, de aki nem értette eddig a külkereskedelmi indexek 
alapján, mit jelent a lazac Japánnak, az Uniónak stb., az olvassa itt el a 
lazac-halászat c. fejezetet. Tanításközben a földrajzórákon pompás hasznát 
vehetjük ennek a munkának, amely színtiszta tudománnyal van tele, az érde
kesség hajhászása nélkül.

K. Leden : Kjuvatni jégmezői című művében Amerika, Canada északi 
részén élő eszkimók életét mutatja be. A szerző norvég származású, ezért 
kitűnő tanítómesterei voltak a jégvilág birodalmában. A Hudson-öböl mellé
kéről indult el Leden, hogy sok-sok szenvedés árán gazdagítsa a tudomány 
kincseit és érthetővé tegye előttünk a sokszor érthetetlent. Megtudjuk, hogy 
a rénszarvasok tél vége felé azért soványodnakjle annyira, mert nincs vizük, 
hanem havat kell nyelniük. Leden megpróbálta, hogy hóval oltja ő is a szomjú
ságát. Nem sikerült; minél többet evett belőle, annál szomjasabb lett. Tavasz- 
szal, amikor a hó és jég olvadni kezd, az állatok vízhez jutnak, attól kezdve 
a rénszarvasok újra hízni kezdenek, még akkor is, hogyha egy szál fűvet sem 
találnak, hanem éppen úgy zuzmóval élnek, mint télen.

Az emberek is lesoványodnak a változatlan, egyhangú étkezés miatt. 
Fagyott nyers húsból rengeteget esznek, étkezés után mégis olyan éhesek 
mint ebéd előtt. Azért eszik nyersen a húst, mivel így táplálóbb és fagyottan 
könnyen emészthető. Azonkívül a fagyott hús több meleget nyújt, mint a 
megfőzött meleg hús. A fagyott nyers hús élvezete után azonnal emelkedik 
a test melege. Ha a kunyhóban ülünk írja Leden —, akkor a meleg, főtt 
hús élvezése után rendesen valami hideg érzetünk van. Főzéssel és sütéssel 
a hús elveszti bizonyos alkotórészeit, amire az embernek szüksége van. Vegyes 
táplálkozás mellett a kenyér, zöldség és a só szállítják azt a testnek.

Az eszkimók a száraz húsdarabokat, mielőtt szájukba vennék, avas fóka
zsírba mártják, pedig az tulajdonképpen halzsírlámpásaik égő anyagául 
szolgál. Az avas zsír szagától és ízétől a lehető legnagyobb mértékben undo
rodom. Végre azonban diadalmaskodik a zsír után való vágy s én is követem 
az eszkimók példáját s mielőtt megenném a húst, belemártom az avas zsírba. 
Bizony, az európai kényes gyomornak is igazodnia kell az ottlakók szokásaihoz.

Érdemes átolvasni Up de Graff : Az Amazonasz őserdeiben c. munkáját is. 
Nem lehet ma már átsiklani Dél-Amerikán, mint régente, hiszen Európa 
népfeleslegének itt és Afrikában kell elraktározódnia. Mennek is az ember
tömegek a világ minden tájáról, de csak úgy vaktában. Hogy mi minden vár 
az ide jövőkre, mivel kell megküzdeniük a „gyarmatosokénak, „ültetvénye
sekének, azt őszintén, amerikai stílusban tárja elénk a szerző minden nagyítás 
és szépítgetés nélkül.

Az ötödik könyvet Fehér Géza írta, aki Bulgáriában dolgozik. Könyvé
nek címe : Kanitz Piilöp Félix, a Balkán Kolumbusa. A múlt század második 
felének hű tükre ez a könyv a balkáni állapotokra vonatkozólag. A régi török 
elnyomást, az ellene feltámadó nemzeti érzést csakis ilyen könyvek alapján 
érthetjük meg. Fehér Géza Kanitz munkásságát ismertetve, bepillantást 
enged a bulgár-szerb viszonyokba és ellentétekbe is. A sokszor hirdetett 
nemzetiségi elvet a hatalmasok, az erősebbek mindig megcsúfolták.

A mai iskola kénytelen követni a haladó életet; nem elég a földrajzban, 
ha megállapodunk a topográfiánál még messzi tájaknál sem, hanem meg keli 
ismernünk a tájakat a maguk valóságában, a rajtuk élő emberekkel együtt. 
A föld, a természet és a benne élő ember adják együttesen az igazi földrajzi 
képet. Ennek a megadását, az igazi földrajzi kép kialakítását segítik elő a 
Földrajzi Társaság könyvei; mert mindegyikből bőséges, alapos ismereteket 
szerezhetünk.

Budapest. H o r v á th  K á ro ly
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M E G JE G Y Z É SE K .
H o zzá  v a g y u n k  szokva  ahhoz, hogy a napilapok nem törődnek iskolai 

kérdésekkel, még hírrovatukból is kimaradnak az iskolák hírei. Annál na
gyobb örömmel vettem kezembe a Pesti Hírlap március 16-i számát, melyben 
Rálh Zsigmond, a kúria másodelnöke ír vezércikket a középiskolai reformról. 
Lelkes a hangja, míg a kultuszminiszter elismerésreméltó törekvéseit ismer
teti. Szól a kultuszminiszter személyes elnöklete alatt folyt tárgyalásról s itt 
azután — bizonnyal helytelen információ alapján — kirohan a tanárság ellen. 
Való igaz, hogy volt azon az értekezleten a túlterhelésről szó, hiszen ahol a 
középiskoláért aggódó lelkű pedagógusok összejönnek, ez el nem maradhat, 
szóltak az otthoni elfoglaltságról is, mint amely nagy részben okozza a túl
terhelést. De hogy valaki a szükséges idegen nyelvtanítást kifogásolta s hely
telenítette volna, ez nem áll. Sőt erősen hangsúlyozták, hogy mivel modern 
nyelvet nem lehet a középiskolában megtanulni, ezt külön kell végeznie a 
tanulóságnak. Azt sem helyesen interpretálták, hogy a szülők jeles osztály
zatra törekvése terheli túl a tanulókat, mert hiszen olyan ostobaságot nem 
mondott az ott egybegyült igen előkelő pedagóguskörben senki, hogy ne 
ambicionálják a szülők gyermekeiket. Szó volt és méltán esett panasz arról, 
hogy a szülők beosztás nélkül egyszerre zúdítanak minden szépet és jót gyer
mekeikre, egyszerre tanul a gyermek otthon nyelveket, zenét, sportol és így 
tovább. Már pedig az illusztris cikkíró is tudja, mily sok igazság van abban 
a mondásban, hogy a jóból is megárt a sok. S a zenetanulásról éppen Bitter 
Illés ékes szavakban szól, kiemelve ennek léleknemesítő hatását s nagyobb 
szerepet kívánt ennek az új iskolában. Nem voltak tehát az ott egybegyűlt 
értekezleti tagok olyan korlátolt „tanár urak“, mint azt a cikk feltünteti, 
nem is ezek a részletkérdések voltak ezen a tanácskozáson fontosak ; nagyobb 
elvi jelentőségű kérdések útvesztőiben jártunk s igazán jót akartunk, ifjúsá
gunk és magyar hazánk jövőjét kívántuk építeni. Nem szerencsés dolog egy- 
egy részletecske kiragadásával hangulatot csinálni a szegény tanárság ellen. 
Mert ebben az esetben ez történt. Krónikás.

V an-e  v a llá so s  nevelés a re fo rm á tu s  k ö zép isk o lák b an ?  A Kálvinista 
Szemle ezévi 8. és 10. számában K. S. jelzésű pársoros megjegyzés meglepően 
éles hangon leckézteti meg református iskoláinkat, ahol ,,a régi liberális szellem 
utolsó erőlködései“ miatt ,,a diákevangélizáció ólomlábakon halad“. Mert 
„még a Konvent által előírt csendes napok is csak hosszas alkudozások után 
tarthatók meg“. Megállapítja, hogy ez „élhetetlenségünk bizonyítéka“ és 
különös bűne a felekezeti iskoláknak („minek költünk el milliókat a refor
mátus iskoláztatásra, ha éppen ott nincs református nevelés, ahonnan* első
sorban várnók?“ ! 1) és főleg az igazgatóknak, akiknek „ezért adunk .Súlyos 
pénzeket“ ! ! Valósággal orcapirító az a tapintatlan hang, amivel ly. S. úr 
évszázados, magas színvonalú intézetek felett olyan szuverén fölénnyel ki
mondja a kategorikusan elmarasztaló ítéletet. Szinte hajlandó megkérdezni 
az ember : „Ki és mi vagy te, hogy így tűzokádó gyanánt tenger mélységéből 
egyszerre bukkansz ki?“ Hiszen intézeteink élén tanári (sok helyet emellett 
lelkészi) oklevéllel bíró komoly, a pedagógia terén évtizedes munkásságra 
visszatekintő, állandó ellenőrzés és fegyelmi felelősség alatt álló férfiak álla
nak ! Ezek az igazgatók önfeláldozó munkát végeznek, nem mindig „súlyos 
pénzekért“ (pl. a debreceni óriási fiúgimnázium igazgatója egyetlen fillért 
sem kap az igazgatásért, sőt ráfizet ! !). Ezt a hangot, ami a fenséges „mi 
(értsd K. S. úr is !) fizetjük őket !“-ben jelentkezik, faluhelyen szokták a 
kötelességéről megfeledkezett papnak, vagy tanítónak a fejéhez vágni olyan 
elemek, akikben a tapintat legfeljebb alvó csirában található meg. A türel
metlenül egyoldalú szemléletnek iskolapéldája, hogy K. S. a diákevangéli- 
zációnak nem ismeri (vagy csak nem ismeri el?) más módját, mint a kifeje
zetten katolikus mintáról másolt csendes napot. Hiszen ettől még lehet a
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cs. n. gyümölcsöző (ha nagyon kiváló lelkek vezetik, az is !), de nem az , 
egyetlen szükséges jó. Tudomásunk szerint mindössze és egyes-egyedül a j 
dunamelléki egyházkerület pár iskolájában van ez az evangélizációs mód 
rendszeresítve, nyilván azért, mert Budapestnek vannak e téren működő 
speciális konferenciai szakemberei. De amikor készséggel elismerjük ez ifjú ! 
munkások buzgalmát, szeretnők hangsúlyozni, hogy iskoláinkat elsősorban 
az egyes egyházkerületek tartják fenn s nekik joguk van a nevelés munkáját 
a maguk embereivel végeztetni, akiknek szintén meg lehet a maguk módszere.
És azért, mert vidéki intézeteink nem alkalmazkodnak szolgai módon a kife
jezetten budapesti viszonyokra berendezkedett diákevangélizációs csoport 
elgondolásaihoz, azért talán mégsem volna szabad pl. Pápát, Sárospatakot 
és Debrecent egyszerűen azzal pellengérre állítani, hogy ott ,,nincs református 
nevelés“ ! Az az ifjú hév, ami egy előretörő, agresszív mozgalom vezetőit fűti, 
beleütközik százados intézményeink autonómiájába, tiszteletlenül rá akarja 
erőszakolni a maga hirtelenszületett elgondolásait komoly testületekre s álta
lában véve portyázó szabadcsapatokkal óhajtja fölényesen elintézni a vidéki 
diák evangélizálását. K. S. úr mintha végérvényesen elfelejtkeznék arról, 
hogy vannak vallástanárok is a világon, akik felelős tagjai tanárkaroknak, 
tehát egészen más feltételek közt dolgoznak, mint a másfelekezetű, vagy 
állami iskolákból összeszedegetett diákokat evangélizáló hitoktatók. A nem 
református iskolákban megérthető a mindenáron téríteni kívánó buzgalom, 
de a református iskolák vallástanárai nevében tiltakozunk minden olyan 
beállítás ellen, hogy a mi intézeteink még mindig szinte afrikai állapotban 
tengődő missziós területek. Itt nem toborzásról van szó, hanem egy már 
beöltözött hadsereg állandó lelkigondozásáról, nem apró körökről, amelyek 
ma vannak s holnap szétrobbannak, hanem az egyház állandó önmagameg
újításáról. Nekünk szívesen látott segítség a komoly evangéliumi lelkek 
bizonyságtétele ebben a mi munkánkban, de ■— engedjen meg K. S. úr — 
elsősorban magunk óhajtjuk a reánk bízott fiatalságot gondozni igazgatóink
kal, tanártársainkkal egyetértőén, a magunk lelkészeinek az útmutatására ; 
és ahol még nem sikerült nekünk megteremtenünk a talajt a fokozott evangé- 
lizációra diákok és vezetők körében, oda ők rajtaütésszerű lelkigondozásukkal 
nem szállhatnak ki a siker reményében. Mi sokkal szentebbnek tartjuk az 
evangéliumot, mint hogy terjesztésében türelmetlen sietéssel azonnal ered
ményeket akarnánk elkönyvelni és világgá kürtölni. Mi csendben, állandó érint
kezés, vallástanítás, intézeti istentiszteletek és bibliaórák keretében próbáljuk 
ifjúságunkat az Ige hatalma alá állítani, — ne vegyék tőlünk olyan rossz 
néven az ifjú lelkész kollégák, ha nemcsak hittérítőknek, hanem pedagógu
soknak is érezzük magunkat. Igen különös, hogy református lélek ennyire 
nem méltányolja a talán nehézkesen megmozduló, de mégis csak minden 
ízükben vallásos középiskolák munkáját s szebbnek, jobbnak tartja a katolikus 
meg az állami iskolák református hitéletét. Ebben egyúttal a fenntartó egy
házkerületek és a hivatalos felügyelet súlyos lebecsülése is rejlik. És a K. S. úr 
használta agresszív hang nem szül jó vért ; könnyen meglehet, hogy efféle 
tapintatlan bírálatokkal nem használ az ügynek, hanem szelet vet •— és 
vihart arat. Soós Béla.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I H ÍREK .
AZ ORTE ŰJ TISZTIKARA. Az Országos Református Tanáregyesület 

központi igazgatóságától kiküldött szavazatszedő-bizottság dr. Veress István 
debreceni református tanítóképzőintézeti igazgató elnöklete alatt, folyó évi 
március hó 11-án tartott gyűlésén olvasta egybe a szavazatokat, amelyeknek 
beadási határideje 1933 március 7-ike volt az ORTE tisztikarára vonatkozólag. 
Reküidtek összesen 271 szavazatot; elkésve érkezett, már az összeszáinlálást 
követő napokon, 30 szavazat. A 271 szavazat közül a bizottság érvénytelennek
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m inősíte tt 2 0 -a t . A 251 érvényes sz a v a z a t eg y h a n g ú la g  a ren d k ív ü li vá lasz t*  
m án y i g y ű lés tő l m egá llap íto tt je lű ite k re  ese tt, ú g y h o g y  251— 251 sz a v a z a to t 
k a p ta k  a k ö v e tk e z ő k : v itéz B essenyei L a jo s  d r. e ln ö k ; dr. P ap p  F e re n c , 
Itavasz Á rp ád , d r. P ong rác/. Jó zsef a le ln ö k ö k ; d r. K u n  S án d o r fő je g y z ő ; 
J a k u c s  I s tv á n  p é n z tá r n o k ; F . K iss Is tv á n  e lle n ő r :  d r. E rd ő s  Jó zsef iijjyész : 
C zinyéry B a rn a . d r. M átlié  E lek . d r. T ro c sán y i llezső  je g y z ő k  : d r. V ekerdi B é la , 
V izely G ábo r, D e m e te r  Is tv á n , K ovács M arg it sz á in v iz s ; |á ló k . A 251 é rv én y es  
szav aza t k ö z ü l 75  n em  je lö lte  m eg , hogy  a k ö zpon ti jc g y z ő sé g re  k it a k a r ,  te h á t  
a  b izo ttság  a z  a lap szab á ly o k  é rte lm éb en  ez t a  7 3 -a t a  k ö zp o n ti jegyzőségnél 
nem  ve tte  f ig y e le m b e ; a m egm arad t 1711 szav aza tb ó l 14 szótöbbséggel P é te r  
Z o ltá n t v á la s z to t tá k  m eg közpon ti jegyzővé . A k ö z p o n ti ig azg a tó ság  ren d es  
ta g ja i l e t t e k : d r . Szerom ley  B éla , K o n cz  A u ré ln é , d r. V eress Is tv á n , d r. Soós 
B éla , d r. V ek erd i B é lán é , A dy L a jo s, B orsos K á ro ly , d r . C sűrös F e ren c , d r. Sz. 
K un B éla, d r. M itrov ics G yula, P é te rffy  L ászló , d r. V arg a  Z s ig á im u l; pó ttag o k : 
ll ir ta  Is tv á n , d r. B a r ib a  K áro ly , T ó th  E te lk a , v itéz  C sán k y  A d o rjá n n á . A n y u g 
d íjas  és n e m  re fo rm á tu s  tan in té z e te k b e n  m ű k ö d ő  ta g o k  közü l v á la sz tm á n y i 
tag o k  le tte k  : Soós József, v itéz C sánky  A d o rján , Szele  G yörgy. A z a la p sz a b á 
lyok 411. § -a  b) p o n tjá n a k  u to lsó  bekezdése é rte lm éb en  „ a  k ö zg y ű lés t m egelőző  
v á la sz tm á n y i g y ű lés  a  vá lasz tá s  e red m én y é t vég legesíti és az  új tis z t ik a r t és 
b izo ttság o k a t b e ik ta t ja .“

A K a to lik u s  K özép isko la i T an á reg y esü le t 25 éves. Február 1-én tartotta 
a KKTE ünnepi közgyűlését, melyen dr. Acsay István elnöki megnyitójában 
az egyesület nagyarányú anyagi megalapozására vonatkozó sikeres mun
kásságról számolt be, dr. Pétergál Henrik titkár pedig részletes és tanulságos 
beszámolót adott az egyesület 25 éves működéséről. A lelépő elnök helyére 
dr. Kisparti János c. főigazgató, a budapesti piarista gimnázium igazgatója 
választatott meg. Midőn a KKTE-t nevezetes évfordulója alkalmából mi is 
testvéri szeretettel köszöntjük, egyúttal annak a reményünknek adunk kife
jezést, hogy a magyar középiskolai tanárság életében és működésében olyan 
fontos szerepet játszó egyesülettel kapcsolataink ezután sem lazulnak, sőt 
mélyülni fognak.

C sendes n a p o k . Az egyetemes tanügyi bizottság folyó évi március 3-án 
tartott gyűlésén dr. Ravasz László püspök indítványára kimondta, hogy 
ezentúl a református középiskolákban kötelező lesz a csendes napok tartása, 
a végrehajtás módozatait pedig az egyes egyházkerületek belkörűfeg fogják 
elrendezni. Dr. Antal Géza püspök indítványára pedig vitéz Bessenyei Lajos dr., 
az ORTE elnöke, áz idei pápai közgyűlés alkalmával a vallástanárok szak
osztályának megtárgyalás végett kitűzte témául a csendes napokat, amikről 
az elnök felkérésére dr. Budai Gergely (Budapest) fog előadást tartani. Kívá
natos, hogy ezen az értekezleten minél több vallástanárunk vegyen részt.

O ppel I n n é t ,  a budapesti evangélikus gimnázium tanárát a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a rajztanárvizsgáló bizottság tagjává nevezte ki. 
Csak aki tudja, hogy ennek a bizottságnak csupán három középiskolai tanár 
tagja van, s hogy ezek közül Oppel az egyetlen protestáns felekezeti tanár : 
csak az tudja e ldtüntetést értékelni. Oppel mint gyakorlati pedagógus már 
eddig is elismert volt, hiszen gyakorló tanárjelöltek is tanulják ez évben mód
szerét, ő szervezte az első, és — azt hisszük — még mindig egyetlen közép
iskolai képzőművészeti kört, Benczúr Gyula-Kör néven iskolájában, s az 
ifjúság képzőművészeti nevelése érdekében még mint a Rajztanáregyesület 
főtitkára életbeléptette az ifjúsági igazolványokat, melyekkel potom olcsón 
látogathatja az érdeklődő ifjúság a budapesti tárlatokat. Utóbbi időben erős 
munkát fejt ki a tanárság nagyobb megbecsülése érdekében, hogy ennek milyen 
sikere lesz, az sokban tőlünk, tanároktól függ. Szívből kívánjuk, hogy sok
oldalú munkáját siker koronázza s hogy eddigi lelkesedésével folytassa ezt, 
mert ebből egyetemes tanárságunknak lesz haszna.

Iaz újverbászi áll. s. közs. főgimnázium egykori igaz
gatója, majd a megszállás után tanára, 1933 február 
11-én Ujverbászon, Bács-Bodrog megyében 67 éves korában meghalt. Ismét

Székely  S á n d o r
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kidőlt a magyar tanügynek egy érdemes munkása, aki ott a Délvidéken, igazi 
nemzetiségi végvidéken a magyar kultúrának buzgó harcosa, de egyúttal 
mártírja is volt. 1866-ban született Nagyazar-ban, Zemplén megyében. 
Tanulmányait Vácon és Kolozsváron végezte, Privigyén kezdte tanári pályáját, 
majd az Alföldre került Nagykőrösre, végre a harmadik állomáshelyén, a 
bácskai Üjverbászon telepedett le, ahol pár év múlva igazgatója lett a 100 
esztendős jóhírű algimnáziumnak. Ő alatta fejlődött ki ez intézet főgimná
ziummá, amely azután a Dél-Bácskában igen fontos hazafias és kulturális 
missziót fejtett ki. Az egységes magyar kultúrában összeforrt nemzetiségek 
békés, barátságos együttélését talán sehol sem lehetett oly szépen megtalálni, 
mint ott a Közép-Bácskában, ahol a régi jóhírű verbászi gimnázium éreztette 
jótékony hatását. Azonban jött a háború és Trianon. Minden rombadőlt és 
odaveszett. Székely Sándor is végigszenvedte s végigélte mindannak a pusztu
lását, amit ő és tanártársai oly nagy lelkesedéssel építettek. Ő ott maradt a 
romok között a Bácska ősi magyar földén, mert hitt az igazságban 1 Lelkileg- 
testileg összezúzva bár -— hiszen hosszú, súlyos péterváradi várfogsága is 
gondoskodott erről —, mégis megmaradt szolgálatban az előbb német- majd 
szerbnyelvűvé vált intézetnél. Türelemmel viselte az idegen igát, amíg lelki 
ereje bírta. 1925-ben azután nyugdíjba ment. Ezután egyedüli vigasztalását 
ott lelte, ahol mint vadászember a Természet változhatatlan örök szépségé
ben, a régi szép magyar idők boldog napsugarát érezte. Ennek a melegében a 
lelke is felelevenedett s megint a régi vidám, fürge, fáradhatatlan ember lett. 
Jött azonban egy alattomos betegség s evvel már az edzett vadászember sem 
tudott megbirkózni.

Ic, äu„i,, I a karcagi református Nagykun Keálgiinnázium nyugal-
mázott tanára, 76 éves korában elhunyt. A lelkes, 

nemeslelkű pedagógus emléke legyen áldott.
A budapesti ev. leánykollégium ban, mely jövőre már mint gimnázium 

folytatja működését, négy rendes tanári állást szervezett a fenntartó egyház, 
s ezekre meghívta a kollégium alapítása óta óraadóként dolgozó Jablonowsky 
Piroska, Filarszky Erzsébet tanárokat, Harmath Ilona testnevelési tanárt, 
továbbá Ruzicska László vallástanárt. így a rendes tanárok száma végre 
elérte a törvény megszabta minimumot. Remélhetőleg a leánygimnáziummá 
való átalakulás meghozza az intézet nagyfokú fellendülését.

Megjelent M itrovies Gyula : A neveléstudom ány alapvonalai. Legközelebbi 
szám unkban  ism erte tjü k .

Az Ev. Tanáregyesület pénztárába 1933 január 13-tól március 
10-ig a következő összegek érkeztek :

Tagdíj 1930, 1931, 1932, 1933-ra : dr. Bruckner Győző, dr. Hacker 
Ervin, dr. Schneller Károly, dr. Sztehlo Zoltán, dr. Szontag Vilmos, 
dr. Zsedényi Béla minden évre külön-külön egyenként 4 P, összesen 
96 P ; 1931-re : Lehoczky Egyed 4 P ; 1932-re : bonyhádi reálgimn. 
15 tag után 60 P, vitéz dr. Dengelegi Lajos 4 P ; 1933-ra : Kékén 
András, Koller István egyenként 4 P.

Tanuló utáni járulék az 1931—32. tanévre : Kőszegi leány- 
liceum 66 P (a Kőszegről a múlt alkalommal kim utatott 70.40 P 
az 1930—31. tanévre szól).

Dr. Losonczi Zoltán, pénztáros.

D e b re c e n  s z a b .  k i r .  v á r o s  é s  a  T is z á n tú l i  R e f .  E g y h á z k e r ü l e t  K ö n y v n y o m d a - V á l l a l a t a  1 9 3 3
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A szobák egy, két, három, esetleg négyágyasok. Magános igény
lők, ha egyágyas szoba már nem jut, közösen fognak lakni.

Minthogy a nagy kiadások miatt még nem tudunk teljes fel
szerelést beszerezni, ezért alsó- és felső-lepedőt, törülközőt, szalvétát, 
kis párnát minden személy hozzon magával.

3. A koszt ára naponként és személyenként 2.80 pengő, pártoló 
tagoknak 3-80 pengő. Háromszori étkezés naponta: reggeli (kávé vagy 
tea, vagy kakaó, vagy tej két süteménnyel, vajjal, vagy gyümölcs
ízzel) ; háromfogásos ebéd (leves, főzelék feltéttel, vagy sült köret
tel, tészta, vagy gyümölcs, vagy fagylalt); kétfogásos vacsora (friss 
hús körettel, vagy tojásos étel, gyümölcs, vagy tészta, vagy sajt).

Tízéven aluli gyermekek kosztért naponta 1.40 P-t fizetnek. 
Tízéven felüliek féladagot nem rendelhetnek, hanem mindenikre 
kötelező az egészadag rendelése.

Borravalóul minden személy hetenként egy pengőt fizet.
4. A fürdés, mivel saját partunk van, teljesen ingyenes, csak 

gyógy díj, kurtaxa, forgalmiadó és egyéb mellékdíj címén kell fizetni 
naponta minden felnőttnek 40 fillért, 2—10 éves gyermekeknek 
20 fillért, 2 éven aluli gyermekek e címen semmit nem fizetnek.

5. Az igénylést 1933 június hó 3-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 igénybevenni?........
5. Hányszemélyes szobát k é r ? ................................................................
6. 80 vagy 60 filléres szobát óhajt-e?........................................ ...........
7. Mely családtagok lesznek kíséretében?..............................................

(Gyermekeknél a név és kor is megjelölendők.)
8. Esetleges kívánalm ak...........................................................................

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

7. A beosztásról az intézőbizottság az igénylőket június 10-ig 
értesíti. Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szoba számát is. 
Az értesítés kézhezvétele után az igénylő június 17-ig az intéző- 
bizottságnak (dr. Kun Sándor címén) bejelenteni köteles, hogy a 
beosztást elfogadja-e. Ha az elfogadó-nyilatkozat június 17-ig a 
gondnokhoz meg nem érkezik, a jelentkezőt visszalépettnek 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.

8. A szobák és a koszt árát az üdülés egész idejére Balaton- 
bogláron mindjárt a megérkezéskor kell a gondnoknak befizetni.

9. Az üdüléssel kapcsolatosan bármely kérdésben dr. Kun Sán
dor gondnok ad felvilágosítást. Elnökség.



MEGHÍVÓ
az Országos Középiskolai Tanáregyesület Modern Nyelvi Szakosztá
lyának Debrecenben, 1933 április 9-én tartandó harmadik gyűlésére.

1. Április 8-án, este 9 óra 26 perckor a Pestről és 9 óra 33 perckor
a Miskolc felől érkező, vagy előbb érkezett kartársak fogadása 
az állomás elsőosztályú várótermében. Elszállásolás az Angol 
Királynőben, két éjszakára 5 pengőért.

2. Este 10 órakor összejövetel az Angol Királyné éttermében.
3. Április 9-én, reggel félkilenckor indulás az Angol Királyné-kávé-

házból a Kollégiumi Könyvtár és a Déri-múzeum megtekin
tésére.

4. 10 órakor istentiszteletek a katli., ref. és ev. templomokban.
5. 11 óra 15 perckor a gyűlés megnyitása a református leánygimná

zium tornatermében (Kossuth-utca 33. Új épület.).

Tárgysorozat:
I. Dr. Petrich Béla (Budapest) : Elnöki megnyitó.

II. Hettesheimer Ernő : Titkári jelentés.
III. Budakker Károly (Miskolc) : Tapasztalataim a német

nyelv tanítása terén.
IV. Sipos Lajos dr. (Budapest) : Igényeink a tanköny

vekkel szemben.
V. Nánay Béla : A latin nyelv a modern nyelvek szol

gálatában.
VI. Dr. Vág Sándor : Francia igeragozási táblázat.

VII. Szentmiklósi Péter (Nyíregyháza): A nyelvtan sze
repe a modern nyelvek tanításában.

VIII. Dr. Gacsályi Sándor (Nyíregyháza): Tanítsuk-e a 
második modern nyelvet.

IX. Hettesheimer Ernő : Az elérhető eredmény és a 
tanterv.

X. Indítványok és előterjesztések : Harsányi Ferenc 
(Böszörmény) : Francia szakkönyvtár. Debreceni
leánygimnázium : a történeti fejlődés szerinti anyag
beosztás visszaállítása a VII. és VIII. osztály francia 
olvasmányainál. Egyéb indítványok.

6. %2-kor a gyűlés félbeszakítása. Ebéd a leánygimnázium inter-
nátusában. (1 pengő.)

7. 3 órakor a nagyerdei középületek megtekintése.
8. y26 órakor a gyűlés folytatása.
9. Vacsora y29-kor a leánygimnázium internátusában. (1 pengő.)

Jelentkezni április 6-ig lehet Hettesheimer Ernő leánygimnáziumi 
tanárnál, Debrecen, Vilmos császár körút 34.
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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: II. Gaudy László, Oravecz Ödön, Rell Lajos.

M E G JE LEN IK  évenként 10 füzetben.

E L Ő F IZ E T É SI 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 É ZIR A TO K  ref. részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, Dóczi- 
intézet), ev. részről a társszerkesztöhöz (Budapest, IV . kér., Deák-tér
4. szám) küldendők.

K I A D Ó H I V A T A L  : Debrecen, Rothermere-u. 30., áhová az előfizetési 
díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartótestüleli járulé
kok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók.

L A P Z Á R T A  minden hónap 20-án. '

Hirdetés.
A Dóczi Imre folyóirataiból még a következők kaphatók :

1. Egyetemes Philológiai Közlöny 1871—72, 1881-től 1907-ig kötve,
1888. és 1895—1929. kötetlen.

2. OKTE Közlöny, kötve XVIII—XLI. évf., kötetlen 1908-tól máig-
3. Akadémiai Értesítő, kötetlen 1891— 1929.
4. Magyar Figyelő I. és III. évf. teljes és több szám azonfelül.
5. Monatschrift für höhere Schulen 1905— 1907, 1909—1911.
6. Magyar Középiskola I—XV. évf.
7. Föld és ember VI—IX. évf.

A folyóiratok ára az előfizetési árnak kb. 1/3 része, bekötésért 
1.— P-t számítunk kötetenként. A befolyó összeg a Dóczi Imre-alap 
növelésére fordíttatik.

Az ORTE pénztárnoka.



Tájékoztatás
az Országos Református Tanáregyesület halatonboglári üdülőtelepére

való felvételéről.

1. A központi igazgatóság az idei nyáron újból megnyitja balaton- 
boglári pompás fekvésű, saját stranddal bíró, gyönyörű üdülőtelepét 
a Református Tanáregyesület tagjai, továbbá helybőség esetén 
ugyanolyan feltételek mellett a testvér-tanáregyesületek tagjai 
számára. Ezévi nyári szünidőre három üdülési szakot állapít meg :

I. Július 1-től július 21-ig. (Július 22. takarítási nap.)
II. Július 23-tól augusztus 13-ig. (Augusztus 14. takarítási nap.)

III. Augusztus 15-től augusztus 30-ig.
Egy-egy turnusba mintegy 50 személy (felnőtt és gyermek) 

osztható be.
A megállapított beosztástól eltérő kívánságokat az intéző- 

bizottság lehetőség szerint tekintetbe fogja venni.
2. Szobákért a Mária- és Alfréd-lakban, továbbá a 11. és 18. sz. 

verandás szobákban személyenként és fekvőhelyenként minden egye
sületi 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 szobák egy, két, három, esetleg négyágyasok. Magános igény, 
lök, ha egyágyas szoba már nem jut, közösen fognak lakni.

Minthogy a nagy kiadások m iatt még nem tudunk teljes fel
szerelést beszerezni, ezért alsó- és felső-lepedőt, törülközőt, szalvétát, 
kis párnát minden személy hozzon magával.

3. A koszt ára naponként és személyenként 2.80 pengő, pártoló 
tagoknak 3-80 pengő. Háromszori étkezés naponta: reggeli (kávé vagy 
tea, vagy kakaó, vagy tej két süteménnyel, vajjal, vagy gyümölcs
ízzel) ; háromfogásos ebéd (leves, főzelék feltéttel, vagy sült köret
tel, tészta, vagy gyümölcs, vagy fagylalt); kétfogásos vacsora (friss 
hús körettel, vagy tojásos étel, gyümölcs, vagy tészta, vagy sajt).

Tízéven aluli gyermekek kosztért naponta 1.40 P-t fizetnek. 
Tízéven felüliek féladagot nem rendelhetnek, hanem mindenikre 
kötelező az egészadag rendelése.

Borravalóul minden személy hetenként egy pengőt fizet.



4. A fürdés, mivel saját partunk van, teljesen ingyenes, csak 
gyógy díj, kurtaxa, forgalmiadé és egyéb mellékdíj címén kell fizetni 
naponta minden felnőttnek 40 fillért, 2—-10 éves gyermekeknek 
20 fillért, 2 éven aluli gyermekek e címen semmit nem fizetnek.

5. Az igénylést 1933 június hó 3-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 igénybevenni?........
5. Hányszemélyes szobát k é r? ................................................... .............
6. 80 vagy 60 filléres szobát óhajt-e?.............. .....................................
7. Mely családtagok lesznek kíséretében?..............................................

(Gyermekeknél a név és kor is megjelölendők.)
8. Esetleges kívánalm ak................................................................... ........

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

7. A beosztásról az intézőbizottság az igénylőket június 10-ig 
értesíti. Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szoba számát is. 
Az értesítés kézhezvétele után az igénylő június 17-ig az intéző- 
bizottságnak (dr. Kun Sándor címén) bejelenteni köteles, hogy a 
beosztást elfogadja-e. Ha az elfogadó-nyilatkozat június 17-ig a 
gondnokhoz meg nem érkezik, a jelentkezőt visszalépettnek 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.

8. A szobák és a koszt árát az üdülés egész idejére Balaton- 
bogláron mindjárt a megérkezéskor kell a gondnoknak befizetni.

9. Az üdüléssel kapcsolatosan bármely kérdésben dr. Kun Sán
dor gondnok ad felvilágosítást.

Elnökség.

V á ro s i n y o m d a ,  D e b r e c e n .  1 9 3 3 — S 62.
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Elnöki megnyitó beszéd
az Országos Református Tanáregyesület közgyűlésén, 

Pápán, 1933. április 19-én.

,,Az ember tragédiája“ falanszter-színében, miközben a tudós 
magyarázza Ádámnak és Lucifernek a múzeumban az „ősvilág 
kihalt állatjait“, a kutyáról elmondja, hogy hű, értelmes volt, „el
sajátító a tulajdonnak fogalmát, s mint őr, odaadta érte életét“ és 
ezekhez végül odafűzi :

„Sok őrültség volt a múltban, sok ábránd,
Melyről ránk szintén e mese maradt.“

( Ember trug. 3268-9.)
A napokban olvasgatván Madách örökbecsű alkotását, e két 

soron önkéntelenül eltűnődtem. Boldog múlt, amely bírt és akart 
ábrándozni, tudott és mert őrültté felajzódni ! Hiszen ugyanezen 
szín végén, mikor Ádám és Éva egymásra találnak és megszeretik 
egymást, a tudós „rajongó férfinak és idegbeteg nőnek“ minősíti 
őket és sajnálattal állapítja meg „őrűlésüket“, amire Ádám szemökbe 
vágja a jelenlevőknek :

„ .......... Ne szánjatok. Miénk
Ez őr ülés ; mi józanságtokat 
Nem irigyeljük. Hisz, mi a világon 
Nagy és nemes volt, mind ily örülés,
Melynek higgadt gond korlátot nem ír.“

(Ember trag. 3595-9.)
Alapvető és hatalmas igazság rejlik Ádám ezen szavaiban. 

Vájjon felsorolgassam-e a történelem századaiból és ezredéiből, a 
nemzetek küzdelmeiből és élethalálharcából csak egy parányi töre
dékét is a sok-sok ábrándnak és őrültségnek, amely előtt a száraz, 
kutató, tárgyilagos vizsgálódás megtorpan és értelmetlenül tehetet- 
lenkedik? Gondoljunk csak hazánk történetéből az 1848—49-i 
évekre : március 15-e vértelen kirobbanására, a politikai tovább
fejlődésekre, a földből szinte fűszálakként kinövő honvédekre, a 
mámorító diadalokra, a trónfosztásra, az aradi Golgotára. Vagy

í
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emlékezzünk Kolumbusra, aki kezdetleges hajózási eszközökkel, 
vitorlás fahajón vág neki a felfedező útnak, igazolva Horatius szavait :

„Ilii robur et aes triplex 
Circa pectus erat, qni fragilem truci 
Commisit pelago rat ein.'1

(Carm. I. 3. 9-11.)
Vagy idézzük magunk elé Leonidas spártai király hős alakját, 

ki eleinte néhány ezer emberrel, de az utolsó napokban háromszázad- 
magával száll szembe a majdnem milliós perzsa hadsereggel : nem 
volt-é ez őrültség és mégis belőle sarjadt ki a görög szabadságnak 
gyönyörű fája? A thermopylaei csata minden idők legbámulatosabb 
fegyverténye, de nem a józan, okoskodó és számító harcászat sza
bályai szerint, hanem a vitéz és,vakmerő katona s hazáját a halálig 
hűen szerető polgár lelkesültségének és rajongásának a szellemében.

A magyar kálvinista iskolák és kollégiumok múltja is tele van 
ilyen szent és nemes őrültségekkel, ábrándozásokkal. Csak úgy ki
kapkodva említek fel néhányat.

1704-ben Rabutin osztrák császári generális parancsára Tige 
ezredes sorbeli katonákkal s magával hozott csőcselék bandáival fel- 
prédálja, felgyujtatja Nagyenyedet, a Bethlen-kollégium is tűz áldo
zatául esik. Majd 1707-ben Rabutin hadai, különösen a rácok, ismét 
végigpusztítják Nagyenyedet és a híres főiskolát, amely ideiglenesen 
át is telepszik Torockóra. Úgy látszott, a főiskolára nézve elkövet
kezett a vég, mert jóformán mindene elveszett. S ekkor egy nagy 
tudós, de egyben lelkes tanár, akit bátran nevezhetünk rajongó 
álmodozónak is : Pápai Páriz Ferenc, egy segélytkérő levelet szer
keszt és küld ki a fia útján Anglia akkori királynőjéhez, Annához. 
A levélhez mellékelte szótárának egy díszkötésű példányát, gr. Teleki 
Sándor főgondnok pedig egy drágakövekkel kirakott kardot ajánlott 
fel ajándékul. Lépésüket csudálatos siker koronázta : a királynő a 
templomokban prédikáltatott az enyedi főiskolát ért csapásokról, 
országosan gyűjtöttek és az eredmény 11,000 font sterling lett. 
Ez az a híres „angol pénz“, amiből a Bethlen-kollégium épületeinek 
zöme kikerült.1

Lépjünk földrajzilag egy nagyot és állapodjunk meg a „kál
vinista Rómában“, Debrecenben. Ebben a városban 1802 június 
11-én rettentő tűzvész tám adt és az iszonyú rombolást v itt véghez : 
leégett általában véve az egész városnak a legdíszesebb része, mint
egy 1500 ház, a IV. Béla király idejebeli öreg templom, a református 
egyház 14 költséges épülete és maga az öreg kollégium. Ha meg
gondoljuk, hogy Európa már akkor nyakig benne úszott a napóleoni 
háborúk bajaiban, amik természetesen hazánkat is szorongatták és 
hogy Debrecen nagyobb része elpusztulván, a lakosságnak elég volt,

1 Nagyenyedi album. Lukinich Imre. Bp. 1926. 206—7. 1., Hazajáró 
lelkek — nagyenyedi képek. Kertész József. Bp. 1929. 28 9. 1.
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ha bírt, saját magán úgy, ahogy segíteni, vájjon nem kellett-e jó 
adag ábrándozás ahhoz az elhatározáshoz, hogy a leégett főiskolát 
szebb és nagyobb kivitelben, mint amilyen a régi volt, minél hamarább 
újjáépítik? És a professzorok ,,a még füstölgő úszkei között a kol
légiumnak gyűlést tartván, elrendelik“, hogy a 2000-et meghaladó 
ifjúság csak tanuljon tovább és ezzel párhuzamosan azonnal meg
indítják a mozgalmat az új épület létrehozatalára. Már egy év múlva, 
1803-ban, meg is kezdik a munkát és 13 év alatt el is készül az a 
hatalmas és szépséges iskolapalota,2 mely ma is világhíres ékessége 
a tiszántúli metropolisnak, homlokzatán ezen felirattal : ,,A helv. 
vallástételt tartó  magyarországi ekklésiák és jól tevők adakozásából 
épült MDCCCIII-tól MDCCCXVI-ig.“

Végül idézzünk fel valamit e városnak, Pápának, református fő
iskolájáról, azt a legszomorúbb korszakot történetéből, melyet szám
űzetésben töltött. 1752 tavaszán Mária Terézia ugyanis megtiltja 
Pápa városában a reformátusok szabad vallásgyakorlatát és ugyanezen 
év május 12-én át kellett adniok imaházukat, iskolájukat, egyházi 
épületeiket a katolikusoknak. A református főiskola akkor egy 
közeli községben, Adásztevelen, talál ideiglenes otthonra, ahol azon
ban 31 évig eszi a hontalanság keserű kenyerét. Ha elolvasgatjuk, 
hogy ezen három évtized alatt mi mindent elkövettek régi helyük 
visszanyerése érdekében, hányszor utasították el őket kérésükkel 
és panaszukkal, sőt vezetőembereiket közben még összeesküvéssel 
is gyanúsították, akkor lehetetlen ez ősökben a kiolthatatlan lánggal 
égő szent hevületet, az ábrándozás legmagasabb fokát nem tisztelni 
és megbámulni. Végre 1783-ban II. József türelmi rendelete meg
engedte a régi városba való visszatérést s az a kitartás, amely szinte 
az őrültséggel látszott határosnak, megtermetté a maga esdve várt 
gyümölcsét.3

Ilyen és ezekhez hasonló adatokat majd minden magyar refor
mátus kollégium történetében találunk. S maguk a tanárok és diákok 
is telítve vannak ábrándozással és merészröptű gondolatokkal : az 
egyikben egy Hatvani István, a másikban egy Arany János, a har
madikban egy Bocsor István szövögeti a katedráján a maga színes, 
délibábosnak tetsző álm ait; viszont itt egy Körösi Csorna Sándor, 
ott egy Kossuth Lajos, amott egy Jókai és Petőfi építgetik felleg
váraknak is alig elfogadható, később azonban sokszorozottan meg
valósuló, gigászi alkotásokkal versenyező felhőkarcolóikat. Mintha 
csak e református iskolák levegőjében a rezgő porszemek megannyi 
rejtett rádium-atomok lettek volna, melyektől köröskörül minden, 
de minden : az épületek és tantermek, a könyvek és műszerek, a 
mesterek és tanítványok egyre fokozódó, „saltus phantasticus“-

- A debreceni ev. ref. főgimn. értesítője 1801—5-ről, 371'—76. 1.; A 
nagykőrösi Arany János Társaság évkönyvei, VI. k. 1930—-31. 115—18. 1.

3 A pápai főiskola értesítője az 1894—95. isk. évről. Kiss Ernő : A 
főiskola története. Második korszak, 34— 65. 1.

1*
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okban csapongó képzeletet s ennek megfelelően a végrehajtásra 
önnönmagától hatványozódó cselekvési készséget nyertek volna.

S ha szükség volt a múltban arra, hogy kálvinista iskoláink 
fenntartásában és irányításában a szinte végső határokig fokozódó 
ábrándozás szerepet játszók, akkor ma, a mostani súlyos és válságos 
időkben, legaláblD is hasonló mértékben kell érvényesülni ugyan
ennek a lelkifolyamatnak. Nekünk, akik cselekvő alanyai és szenvedő 
tárgyai vagyunk egyaránt ezeknek a református kollégiumoknak, 
felesleges bővebben magyarázgatnunk mostoha és vergődő sorsunk 
egyre nehezebbé váló állapotát. Ritkán volt szomorúbb érzésem az 
életben, mint az elmúlt télen akkor, mikor hivatalos megbízatásból 
mintegy 44 magyar református középfokú iskola vagyoni helyzetéről 
a tájékoztató kimutatásokat végigtanulmányoztam : mint valami 
megrázó tragédia véres jelenetein, úgy kínlódtam át a döbbenetes 
számsorokon és oszlopokon, melyekből a pusztulás, a sorvadó enyé
szet kísérteiéi rémledeztek mindennünnen felém. Mert régi értékek 
hanyatlása, lobogó lángok elhamvadása, lüktető és előrelendülő 
fejlődésnek az összezsugorodó és visszaroggyanó megbénítása csak 
fájhat és keserves érzéseket okozhat. S ez iskolákban és ez iskolák
kal együtt ott gyötrődnek szükségszerűleg a tanárok és diákok : 
vezetők, akiket emésztő gondok, bajok őrölnek, tanítványok, akiket 
nyomorúságukban és szegénységükben a koldussá lett „alma mater“ 
már nem bír szerető szíve óhajtása szerint istápolni, pártfogolni. 
Csuda volna-e, ha szívünkből felszakadoznának és szánkból ki
törnének ég felé a Jerémiás siralmai és porigalázottan, megtörve fel
kiáltoznánk a magasságba a „De profundis“ kétségbeesett jajszavait? 
De ehelyett én azt hirdetem nektek, akik itt jelen vagytok s mindenki
nek, akiknek közük, részük van kálvinista iskoláinkhoz : nem csüg- 
gedés, letörtség, reménytelenség kell most, hanem „sok ábránd“ és 
„őrűlés“ . Azért mutogattam rá az elmúlt századoknak ilyen tényeire, 
hogy bebizonyítsam : a legképtelenebbnek látszó helyzetekből is 
van kivezető út és a hihetetlennek tetsző tervezgetés, álmok szövö
getése is egyszer valóra válhatik. Beszédem elején látszólag messze 
elkalandoztam, holott valóságban biztos és történeti adatokat rakos
gattam le alapul, amelyre szilárdan építhessem fel egy talán távoli 
jövő gyönyörűséges palotáját. Meg akartalak győzni benneteket, 
hogy voltak és így lehetnek, sőt vannak ábrándozások, melyek „nem 
az élet megrontói“ , hanem ellenkezőleg : egy új és boldog korszak 
megteremtői és amelyek nem „néznek kancsalul festett egekbe“, 
hanem tiszta, éles látással hasítnak bele minden bizonytalanon és 
titokzatosan keresztül és túl az igazság és valóság országába.

A kálvinista iskoláknak valóságos hős korszaka, „aetas heroica“, 
volt a XVII. és XVIII. század, amelyek alatt sok mindenféle szenvedé
sen mentek át, de ezek között talán legsúlyosabbak voltak a felsőbb 
hatalmasságok üldözései. És lám, hiába nyomták, sanyargatták eze
ket az ősi kollégiumainkat, mert azok minden mély pontról ismét a 
magasba lendültek fel. Még a koporsóból is kitörtek és újra eget
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kértek maguknak. Megbizonyították, hogy ,,sub pondere ereseit 
palma“, mert valóban mentői jobban nyomták el őket, annál inkább 
fejlődtek és valóságos „principes“-ei lettek a korabeli magyar iskolák
nak, mintahogyan a pálmák ..fejedelmei“ a többi fának.4 Ma nem 
támadják iskoláinkat olyan célzatokkal, mint a múltban, de a meg
próbáltatások idejei megint ránk zúdultak. Ismét nélkülözhetetlen 
szükségünk van mindnyájunknak, iskolafenntartóknak és tanárok
nak, egyháziaknak és világiaknak, vezetőknek és vezetetteknek, a 
lelkesedés szent tüzére, az ideálizmus lobogó lángjaira. Úgy érezem, 
megint előcsarnokban vagyunk, ahonnan kétfelé nyílik az út : egy 
dicső jövendő szédítő magasságába, vagy a teljes leromlás és össze
omlás feneketlen mélységébe. Nem kételkedem egy pillanatig sem, 
hogy a mi iskoláink csakis és kizárólag a boldog fejlődés irányába 
fognak haladni, ennek az útját feltáró és megnyitó ajtó kilincsét 
fogják megragadni. A történeti m últ és az öröklött hagyomány ezt 
bizonyítják, de egyszersmind erre köteleznek is.

Különösen és kiváltképpen nekünk, kálvinista tanároknak, kell 
ma eltelve lennünk ilyen szinte ábrándos eszményiséggel. Éreznünk 
és tudnunk kell, hogy apostoli m unkát végzünk, amikor szegényen és 
szürkén részint át akarjuk menteni iskoláink anyagi és szellemi örök
ségét a biztos révbe, részint meg kívánjuk alapozni a boldogabb 
jövendőt. Körülöttünk egy vajúdó, ehaotikus világ tombol, amely 
csupa aranyimádat, pénz-rabszolgaság, materiálista-világnézet és 
benne mi, az egyház és az iskola, egy kicsiny sziget, amely lemondás, 
tűrés, eszményiség. És ez a sziget is vulkanikus talajon fekszik, 
kitéve bármelyik pillanatban egy előre nem sejtett kitörés, vagy föld
rengés veszedelmének, amely örökre a tenger mélyébe süllyesztheti 
az egészet : így küszködnek iskoláink az anyagi bajok terhe alatt, 
amelyek következtében a tanárok is több helyen alig, vagy meg
késve jutnak még többszörösen lecsökkenteti fizetésükhöz is. Kell-e 
kiáltóbb ellentét, mint amilyenben mi küszködünk és dolgozunk : 
eszményiséget hirdetni, mikor az ideálokat sárba és porba gázolják, 
nyugodtan és békésen boldog jövendőről álmodni és álmodtatni, 
mikor körülöttünk minden recseg-ropog, bizonyosságot és szilárd
ságot dicsőíteni, holott állandó átváltozás és folytonos ingadozás 
tapasztalható mindenben és mindenütt? Ebben és az ilyen tanító 
munkához mintaképekül, ideálokul, idézzük fel képzeletünkben 
magunk elé az apostolokat, e szegény és szerény, hatalom nélkül 
való és ügyefogyott férfiakat, akik a Szent Lélektől megszállva meg
indulnak a világ leghatalmasabb birodalmában, szembekerülve min
denekkel és mindenkivel, kezdve a földi istenné te tt  római császártól 
le egészen az utolsó öszvérhajtsárig : . .prédikálnak és ezt mond
ják : elközelített a mennyeknek országa, betegeket gyógyítanak, 
poklosokat tisztítanak, halottakat támasztanak, ördögöket űznek. . . “ 
(Máté 1 0 :7 —8.)

J Linné nevezi a pálmákat „principes arborum“.
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A világháborúban az olaszok kiléptek a hármas-szövetségből, 
addigi barátaik ellen fordultak, megtámadták őket és mindezen 
tettüket a ,,sacro egoismo“-val magyarázták. Az önzés csúnya érze
lem, de lehet olyan célja, ami „szentté“ avatja. Az ábrándozás, a 
rajongás, az őrültség sem szép, sem nem jó, de lehet olyan feladat, 
ami szentesíti e lelkifolyamatokat és ekkor „sacro delirio“ lesz 
belőlük. A magyar kálvinista középiskolák és általában mindenfokú 
iskoláink, mostanság olyan sivár, rideg, kegyetlen állapotban kín
lódnak, vergődnek, tusáznak, hogy vezetésük, fenntartásuk, működ
tetésük közben valóságos „sacro delirio“-ra van szükségünk. Talán 
egy késő kor száraz tudósa mi rólunk is elmondja egykor, hogy 
„a múltban sok ábránd volt és sok őrültség“, de bizonnyal akad 
egv Ádám is, aki megvéd bennünket és hozzáfűzi, hogy „ebből nagy 
és nemes te ttek“ , elhatározások, eredmények származtak református 
egyházunkra és tanügyünkre.

E „sacro delirio“ jegyében őszinte, meleg szeretettel üdvözlöm 
egyesületünk tagjait és közgyűlésünket megnyitom.

Egyesületünk adminisztratív szerve, központi igazgatóságunk 
a folyó iskolai évben is őrálló tisztének megfelelően a legéberebb 
figyelemmel kísérte a magyar közoktatásügy életét, annak minden 
mozdulását ; tiszta és legjobb lelkiismerete szerint gondozója volt 
mindazon erkölcsi értékeknek, amelyek ápolását és gyarapítását 
egyesületünk céljának vallja ; hűséges sáfára volt a reábízott, az elő
dök okos gazdálkodása, egyesületünk tagjainak mai áldozatkészsége 
által termelt anyagi javaknak.

Tisztünk betöltése nem volt könnyű. Hiszen az idők mostoha- 
sága az egyén és minden közösség erejét a létfenntartás szolgála
tába állítja, a puszta megmaradáson túlmenő, az eszményiség' orszá
gába tendáló célok szolgálatát ma ritkán kíséri óhajtott siker.

Midőn központi igazgatóságunk ezévi munkásságáról számot 
adok, először is a magyar református középiskola jogi és szellemi 
autonómiája szempontjából fölöttébb fontos, de évek óta húzódó 
problémájáról, a református középiskolai tantervről emlékezem meg. 
Református középiskoláink tradícióit szemmeltartó, a református 
szellemet érvényre juttató  tanterv szükségességét 1926-tól minden 
évben megállapítja egyesületünk. 1930-ban e szükségesség valóra- 
váltása meg is indult : központi igazgatóságunk egy bizottságot 
küldött a református középiskolai tanterv előkészítésére ; a bizott
ság megállapította a készítendő tanterv alapelveit, sőt egy óratervet 
is elfogadott. A további munkálatokat e bizottság abbanhagyta,

vitéz Bessenyei Lajos.

Főjegyzői jelentés.
Tiszteli Közgyűlés !
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köztudomásúvá vált ugyanis, hogy a magyar középiskola legkedvel
tebb típusa : a reálgimnázium újabb reform előtt áll. A reálgimnázium 
e reformálása valóban meg is történt, központi igazgatóságunk azon
ban e reform után sem látta az időt alkalmasnak a református közép
iskolai tanterv megkezdett munkálatainak folytatására, a közép
iskola kereteit ugyanis nem láttuk eléggé szilárdnak. Bizonyosra 
vettük, hogy be kell következni annak az időnek, mikor a magyar 
tanügyi politika egyesületünk évek óta hangoztatott álláspontjára 
helyezkedik és a mai merev középiskolai szervezetünket a nyugati 
államok példájára az élethez, a magyar viszonyokhoz inkább simuló, 
a történelmi fejlődés folytonosságát szemelőtt tartó, egységes keret
ben különféle szakaszokkal tagolt, furkációs középiskola váltja fel.

Ily előzmények után az Egyetemes Konvent 148—1933. számú 
határozatában megbízza az Országos Református Tanáregyesületet, 
hogy az új református középiskolai tantervre vonatkozó munkálatát 
sürgősen készítse el és terjessze az Egyetemes Tanügyi Bizottság elé. 
Központi igazgatóságunk szívbeli örömmel vállalta e megbízatást, 
a református tanterv előmunkálatai újból megindultak.

Mindenekelőtt a tanterv következő alapelvei állapíttattak meg : 
1. A református középiskolai tantervet az összes, tehát az állam
segélyes református középiskolák is kövessék. 2. E középiskola 
egyesületünknek az 1921-es reform óta elfoglalt álláspontjának meg
felelően alsó négy osztályában egységes, felső négy osztályában kettős, 
görög és modern nyelvi ágra tagolt. 3. Tantervűnk vessen számot a 
túlterheléssel, ezt a heti óraszám csökkentésével és ennek megfelelően 
a tananyag redukálásával, a délutáni tanórák törlésével, a testnevelés 
fokozottabb ápolásával szüntesse meg.

Ez elveknek figyelembevételével és következetes alkalmazásá
val készítette el és folyóiratunkban közöltette (Protestáns Tanügyi 
Szemle 1932, 223—226. 1.) elnökünk a református gimnázium általá
nos óratervét, egyszersmind e tervezet mielőbbi megvitatására, véle
ményük nyilvánítására kérte fel református középiskoláink tanári 
karait. A tanárkari vélemények beérkezése után egy szakértekezlet 
(dec. 15.) tárgyalta a (református) tanterv eddigi előkészítő munká
latait, annak általános elveit elfogadta, megállapította az óratervet, 
az egyes tárgyak tantervének részletes kidolgozására szakelőadókat 
kért fel.

E szakelőadók az egyes tantárgyak tantervét részletesen ki
dolgozták és e javaslatok alapján készítette el elnökünk a refor
mátus középiskolai tantervet, amelyet központi igazgatóságunk el
fogadott, az Egyetemes Konvent tanügyi bizottsága pedig e munká
lat felülvizsgálatára bizottságot küldött ki. A református közép
iskola tanterve az Egyetemes Konvent ez intézkedésével rövidesen 
befejezést nyer, évtizedek törekvése érik ezzel valósággá. Az új tan
tervvel a református középiskola új fázisához érkezik, amelyben 
tradíciói, a történelem folyamán kialakult szelleme, korunk pedagó
giai kívánalmai — reméljük — teljes mértékben érvényesülhetnek.
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Tantervűnk sorsa nem csekély mértékben függ annak az akciónak 
az eredményétől is, amelyet jelenlegi közoktatásügyi miniszterünk a 
magyar középiskolai oktatás „rendezése és egyszerűsítése“ érdeké
ben in d íto tt: az új középiskolai tanterviéi. A készülő reform alap- 
elveit a miniszter úr egy pedagógus-ankét elé terjesztette, amelyen 
a miniszter úr meghívására egyesületünk képviseletében elnökünk is 
résztvett.

A reformtervezet alapelvei csaknem teljes mértékben azonosak 
a mi tantervűnk alapelveivel.

A miniszteri tervezet szerint ma két, I—VI. osztályig azonos 
iskolafaj szükséges és életrevaló : egyik a gimnázium, másik a reál
iskola. A gimnázium felső osztályaiban fakultative tanítja a görögöt 
és a második modern nyelvet. A német nyelv tanítását is a III. osztály
ban kezdi, az alsóbb osztályok óraszámát csökkenteni akarja, de 
csökkenteni szándékozik a mai túlterhelést is, éppúgy, mint a mi 
tervezetünk. Elnökünk az értekezleten reá is m utatott a két tervezet 
elvi azonosságára és hasonlóságaira, figyelmébe ajánlotta továbbá a 
miniszter úrnak a művészi és testi nevelés fokozottabb felkarolását.

A két tervezet hasonló keretei, azonos törekvései valószínűvé 
teszik azon reménységünket, hogy az Egyetemes Konvent által 
majdan approbált tanterv állami engedélyezésének nem lesz aka
dálya.

Középiskolai oktatásunk színvonalának emelése, a református 
szellemű irodalmi nevelés elmélyítése volt a célunk az Egyetemes 
Konventhez még 1931-ben intézett azon javaslatunkkal, 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, java
soltuk, hogy Egyetemes Konventünk bízza meg dr. Zsigmond Ferenc 
debreceni gimnáziumi tanárt református középiskoláinkban haszná
landó magyar irodalomtörténeti tankönyv írásával és a tankönyvet 
adja ki. Irodalmi oktatásunk, sőt egész középiskolai nevelésünkre 
nagyjelentőségű javaslatunkat az Egyetemes Konvent elfogadta, 
dr. Zsigmond Ferenc kartársunkat a magyar irodalomtörténeti tan
könyv megírásával megbízta. Az első kötet a folyó iskolai évre. 
idejében meg is jelent és református középiskoláink csaknem kivétel 
nélkül használatba is vették. A tankönyv mind tudományos, mind 
didaktikai szempontból valóra váltotta azokat a reménységeket, 
amelyeket egyesületünk a Zsigmond Ferenc tankönyvéhez fűzött, 
szelleme is méltóvá teszi arra, hogy református iskoláinkban a Beőthy- 
féle tankönyv örökébe lépjen.

Az első kötet sikere arra ösztönözte elnökségünket, hogy a 
II. kötet megírását és kiadását elősegítse, mielőbb tető alá hozza. 
Elnökünknek Zsigmond Ferenccel folytatott tárgyalásai sikerre 
vezettek, a II. kötet kéziratban készen van, szeptemberre már for
galomba kerül, a jövő iskolai évre tehát bevezethető.
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A tankönyvkiadással kapcsolatban méltán vetődik fel a gon
dolat, mily bölcs dolog volna, mennyi erkölcsi haszonnal járna, ha 
iskoláinkat református szellemű, a mai tudományos és pedagógiai 
kívánalmaknak megfelelő, a nehéz gazdasági helyzettel számot- 
vető, tehát jó és olcsó tankönyvekkel látnok el. A tankönyvek meg- 
íratására és kiadására éppen egyesületünk volna a legilletékesebb, 
aminthogy a múltban egyesületünk vezetősége e feladatot elkötele
zettségnek is tekintette és több tankönyv (magyar olvasókönyv és 
vallástan) meg is jelent kiadásában. E tankönyvek az akkori peda
gógiai és tárgyi igényeket teljes mértékben kielégítették, a refor
mátus középiskolai nevelés eredményességét elősegítették, egyesü
letünknek elsősorban erkölcsi, de anyagi hasznot is jelentettek. 
A háború után nem vállalhatta egyesületünk a tankönyvkiadás 
sikerrel indult és sikerrel biztató, középiskoláink jellege és szelleme, 
sőt a változott tanterv és didaxis szempontjából annyira szükséges 
tankönyvkiadás folytatását. Ú tját szegte egyesületünk tankönyv- 
kiadásának egy súlyos szerződés, amelyet egyesületünk vezetősége 
egy debreceni kiadócéggel kötött a legjobb reménységben, a szer
ződés azonban a változott viszonyok következtében javunkra hasz
nálhatatlanná vált, érvénye azonban más kiadócégekkel való szer
ződést, egyáltalában tankönyvek íratását és kiadását lehetetlenné 
tette. Szerződő felünk, a könyvkiadócég, a folyó évben megszűnt 
s vele megszűnt a mi jogi kötelezettségünk is. így jogilag semmi sem 
állja most már ú tját annak, hogy egyesületünk kezébe vegye közép
fokú iskoláink tankönyvekkel való fokozatos ellátását : olyan tan
könyveket írasson és adjon ki, amelyek az összes jogosan támaszt
ható igényeket kielégítik.

Természetesen középiskoláink mai állapota, amikor újabb 
reformálás előtt állanak, nem alkalmas ily tankönyvakció meg
indítására. A gazdasági viszonyok is óvatosságra intenek.

Középiskoláink küszöbön álló és már az iskolai év elején be
jelentett reformja gátolta központi igazgatóságunkat tavalyi köz
gyűlésünk azon határozata végrehajtásában is, amely utasítja köz
ponti igazgatóságunkat, hogy jó és olcsó tankönyveknek egyes'tanári 
testületek által történő kiadását irányítsa, erkölcsileg hathatósan 
támogassa. Reméljük, hogy a következő egyesületi évben e határo
zat valóra váltását is megkezdhetjük, mégpedig a határozat, illető
leg indítvány intencióinak megfelelően egyesületünk vállalkozásában.

Iskoláink benső építésének szolgálatában álló folyóiratunk, a 
Protestáns Tanügyi Szemle a folyó évben is teljesíthette hivatását : 
anyagi gondokkal nem küzdött, zavartalan kiadását, ha igen szűk 
keretek között is, biztosította a két kerület, a Tiszáninneni és Tiszán
túli református középfokú iskoláink tanulói járuléka. A dunamelléki 
és a dunántúli egyházkerületnél nem ismételtük meg többször vissza
utasított azon kérésünket, hogy a másik két egyházkerület példá
jára, folyóiratunk nagy egyházi jelentőségére való tekintettel az 
50 filléres tanulói járulék szedését középfokú iskoláiban rendelje el.
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Pedig e kérésünk teljesítése olyan befektetést jelentene, amely busá
san hozná kamatát a magyar református iskolaügy s vele nemzeti 
kultúránk javára. Követendő például állíthatjuk az evangélikus 
iskolahatóságokat és intézeteket, ahonnan az 50 filléres járulékok 
kivétel nélkül és a legpontosabban befolynak.

Központi igazgatóságunk, folyóiratunk szerkesztőbizottsága, a 
szerkesztők teljes igyekezettel a folyó évben is azon voltak, hogy 
folyóiratunk a magyar református tanárságnak — erkölcsi és szellemi 
súlyának megfelelően — méltó orgánuma legyen, számottevő ténye
zője a magyar tanügynek és a magyar pedagógiai irodalomnak. 
A féltő gond és szeretet, a szerkesztői buzgalom és rátermettség 

clicsekedés nélkül mondhatjuk —, a folyó évben is meghozta 
gyümölcsét, célkitűzésünket javarészt megvalósította folyóiratunk : 
folyvást emelkedő színvonalával és tekintélyével valóban jelentős 
tényezője a pedagógiai szakirodalomnak, egyszersmind bátorszavú 
szószólója a magyar református iskola érdekeinek.

Központi igazgatóságunk a szorosabb értelemben vett tanul
mányi, a tanítás és nevelés színvonalának emelését célzó, ügyvitele 
mellett különösen szívén viselte a magyar tanári rend és a magyar 
református iskola súlyos gazdasági helyzetét, munkája nagy jelentő
ségéhez mérten nem megfelelő erkölcsi és anyagi elismerését. Az idők 
ma nem alkalmasak ugyan arra, hogy anyagi hátratételünk megszün
tetését szorgalmazzuk, tanári munkánk nem elegendő erkölcsi és 
anyagi méltánylására azonban minden arravaló alkalommal reá
m utattunk.

Ilyen intenciók vezették igazgatóságunkat, midőn a testvér- 
tanáregyesületek elé azon javaslatunkat terjesztettük, hogy a tanári 
munka erkölcsi és anyagi megbecsüléséért folytatott küzdelem egy
séges irányítása, a testületi szellem ápolása céljából a magyar tanár- 
egyesületek három évenként közös gyűlést tartsanak. A testvér
egyesületek indítványunkat magukévá tették, erősítvén indítványunk 
elfogadásával a nagyobb egységek nagyobb és eredményesebb erő
kifejtésére támaszkodó reménységünket.

Elnökünk a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által a közép
iskolai tanterv megvitatására március havában egybehívott értekez
leten reám utatott ama tényre is, hogy az iskola lelke a tanár és 
készíthetünk akármilyen bölcs tantervet, építhetünk pompás iskola
palotákat, bármilyen gazdagon szereljük is fel szertárainkat, az iskola 
célkitűzéseit csak akkor valósíthatja meg, ha a tanár szívvel-lélekkel, 
teljes odaadással végzi munkáját. Ilyen munkát azonban anyagi 
gondoktól mentes és erkölcsileg is megbecsült tanárság végezhet.

A mai élet ezernyi gondjával küzdő tanári rendünk segélyezését 
szolgálják jóléti intézményeink : a Tanárok Gyermekeinek Nevelési 
Alapja és balatonboglári üdülőházunk.

A református tanárság, különösen családos, gyermekeiket lakó
helyüktől távol iskoláztató kartársaink terhét könnyítik a tanárok 
gyermekeinek nevelési alapjából létesített tanulmányi ösztöndijak
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és segélyek. Ez alapunk évi jövedelmének 25%-át, 5475 P-t, osz
to ttuk  ki ösztöndíj, 20%-át, 1970 P-t pedig segély címén az alap 
kezelésének a Konvent által jóváhagyott szabályzata szerint. Teljes 
ösztöndíjat, 600 P-t, senkinek sem adhattunk a pályázók nagy száma 
miatt, kénytelenek voltunk az ösztöndíj összegét 600 P-ről 400 P-re, 
középiskolai tanulóknál 100 P-ről 300 P-re csökkenteni. Az ösztön
díjak és nevelési segélyek összege 10,445 P.

A Református Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapja a múlt 
egyesületi évben töltötte be fennállásának tizedik esztendejét. E tíz 
év alatt alaptőkéje 100,000 P-őn felüli összegre emelkedett. E tőkéből 
vásároltuk újfehértói 96 magyar holdas birtokunkat és balatonboglári 
üdülőházunkat. A T. Gy. N. A. megtakarított tőkéjét tehát ingatlan
ban, a legbiztosabbnak tekinthető módon helyeztük el. Abban re
ménykedtünk, hogy az alap évi, a kamatokból szedett járulékokból 
befolyó jövedelem elegendő lesz az üdülőház vételéből előállott tar
tozásunk kiegyenlítésére, de elegendő lesz az érdemes tanárgyer
mekeknek az eddigi módon történt támogatására is. E reménységünk 
azonban csak akkor vált volna valóra, ha a járulékok az előző évek 
mértéke szerint és kérésünknek megfelelően, az iskolai év elején folytak 
volna be. Nem így történt. A dunamelléki egyházkerület felvetette, 
hogy a mai súlyos viszonyok között nem volna-e célszerű a tanulói 
járulékok szedését megszüntetni, vagy legalább is mérsékelni. Az 
Egyetemes Konvent, bár indokoltnak látta a szülők kiadásainak 
apasztását, tekintettel arra, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetet a 
református tanárok fizetésük csökkentése és az iskolafenntartók 
bizonytalan s folyton nehezedő gazdasági helyzete m iatt különösebben 
érzik, a dunamelléki egyházkerület indítványát nem fogadta el, 
megengedte azonban, hogy e járulékot egészben vagy felerészben az 
intézet igazgatója indokolt esetben, a tanulói létszám 20%-áig, 
elengedje, Sajnos, a Konvent ez engedelmével több intézetünk élt is. 
E határozatban kifejezett lehetőséget végrehajtandó rendelkezésnek 
tekintette, holott a konventi határozat csak kivételes esetben, csak 
szükség esetére hatalmazza fel az igazgatót a díj részben vagy egész
ben való elengedésére. A 20% csak a legfelső határt jelenti, amelyet 
átlépni az elengedésekkel nem lehet. Értesülésünk szerint több intézet 
a tanulóktól beszedte ugyan e járulékokat, annak 20%-át azonban 
saját diákjóléti céljaira fordította. Teljes félreértése, vagy félre
magyarázása ez a Konvent határozatának : az elengedés a nagyon 
szegény diáknak, tehát ad personam szól, de nem az intézetnek ; 
fordítsa légyen e levont járulék-összeget bármilyen nemes célra is. 
A járulékok csökkentése komoly veszedelembe hozta költségveté
sünket. Kénytelenek voltunk az ösztöndíjakra és segélyezésre elő
irányzott összeget csökkenteni — 2355 P-vel kisebb összeget osztot
tunk, mint az elmúlt egyesületi évben —, a balatonboglári üdülőház 
vételéből fennálló tartozásunkat sem tudtuk teljes egészében kiegyen
líteni. E járulékokra teljes összegben, tehát az előző évek mértéke 
szerint volna szükségünk. Hiszen e járulékokból tanárárvákat nevel
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tünk, akik ösztöndíjuk nélkül tanulmányaikat nem tudnák folytatni, 
református tanároknak könnyítjük meg a neveltetés terheinek vise
lését. Tanári rendünknek aligha volt nagyobb szüksége a segítségre, 
jóléti intézményekre, mint éppen ma. Balatonboglári üdülőtelepünk 
épületeinek, vízpartjának karbantartása állandó anyagi áldozatot 
követel. Aztán tervbevettük az üdülőtelep egy-két, elavult épületé
nek újraépítését. Szeretnénk tanári betegsegélyző alapot, általános 
segélyalapot létesíteni, szeretnénk jóléti intézményeinket fokozatosan 
kiépíteni. Hivatkozunk a katolikus tanáregyesület példájára, amely 
e járulékokból fedezi a Szent Imre-kollégium építésének költségeit, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület pedig ugyané járulékokból 
ismét 100,000 P-t gyűjtött, balatonfüredi üdülőházát ez összegből 
kibővíti, betegellátási és általános segélyezési alapot létesít. A refor
mátus tanítók, a református lelkészek is erős kari öntudattal és cél- 
tudatossággal fejlesztik jóléti intézményeiket. Fel sem szeretnők 
tételezni, hogy éppen a mi egyesületünkben lenne e kari öntudat 
fogyatékos és szenvedjen e járulékokban csonkulást és mondjon le 
a többi testvéregyesületekkel való haladás, azonos célkitűzések meg
valósításának gondolatáról. Jóléti intézményeinket e helyen és alka
lommal is ajánljuk egyesületünk tagjai figyelmébe és kérjük az egyes 
intézeteket, hogy jóléti intézményeink fenntartásának és továbbfej
lesztésének alapját, a tanulói járulékokat, mint a többi kötelező 
mellékdíjakat, minden tanulótól szedjék be és juttassák rendeltetési 
helyére. Csak egészen kivételes esetben éljenek e járulékok elenge
désének jogával.

Balatonboglári üdülőtelepünk ez egyesületi évben nyitotta meg 
kapuit. A központi igazgatóság június hó 28-án kezdődő három, 
egyenként 21 napos turnus létesítését határozta el. Nyaralásra jelent
kező tagtársaink közül legtöbben a második turnusra kérték beutalá
sukat, az első turnusra már jóval kevesebben, a harmadik turnusra 
már alig néhányan. A harmadik turnust is megnyitottuk, részben a 
második időszakról ottm aradt tanárcsaládokkal, részint a nyár 
folyamán utólagosan pályázókkal, ha rövidebb időre is. Az elmúlt 
nyáron 130 üdülő kereste és találta meg nyugodt pihenését és kellemes 
szórakozását gyönyörű fekvésű üdülőtelepünkön.

Üdülőtelepünkre szeretettel hívjuk egyesületünk tagjait, ugyan
azon feltételek mellett az Országos Evangélikus Tanáregyesület és az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület tagjait is.

Múlt évi közgyűlésünk rendelkezésének megfelelően a közgyűlés 
által mósodított alapszabályokat felterjesztettük a belügyminiszté
riumba jóváhagyás céljából. A jóváhagyás meg is történt, a tisztújí
tá s t már az új alapszabályok szerint készítettük elő. Az új alap
szabályoknak a tisztújításra vonatkozó pontjai sok adminisztrációs 
teendőt rónak az egyesület központi igazgatóságára, főképpen a 
vezető tisztviselőkre és végrehajtásuk jelentékeny költséggel is jár. 
A múlt választási eljáráshoz képest költséges volta mellett a leg
nagyobb hibája, hogy a tisztújításnak az alapszabályokban előírt
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módja ellenkezik a református egyházi alktománnyal. Egyház
alkotmányunk szerint minden egyháztag személyesen, tehát a gyűlé
sen és titkosan gyakorolhatja választási jogát. Mai alapszabályaink 
szerint minden tag lakóhelyén, nem gyűlésben, titkosan pedig csak 
kifejezett kívánságára szavazhat, illetőleg gyakorolhatja választói 
jogát. Ellenkezik az új rend alapszabályaink egész szellemével. 
Minden jognak forrása ugyanis alapszabályaink szerint a közgyűlés. 
A tisztviselők választására vonatkozó alapszabálypontok szerint a 
tisztújítás a közgyűlésen kívül történik, a megválasztott tisztviselő
ket nem a közgyűlés, hanem a választmányi gyűlés iktatja be. Az 
egyesületi tagok akarata érvényesítésének biztosítása lebegett a mai 
választási rendet indítványozók előtt. A célt az új renddel kevésbbé 
érjük el, mint a régivel, hiszen a tisztújítás a jelölőbizottság, illetőleg 
a jelölő névsor megállapításával szinte eldöntöttnek tekinthető. 
Az összes tagok 20%-ának aláírásával ellátott új jelölőnévsor be
küldése ugyanis aligha, vagy igen nehezen valósítható meg.

Központi igazgatóságunk, illetőleg elnökségünk képviselte egye
sületünket mindazon helyeken és alkalmakon, amelyeken e képvise
letre belső elkötelezettségek indították.

Résztvettünk az Országos Református Tanítóegyesület debreceni, 
az Országos Református Lelkészegyesület karcagi közgyűlésén.

Fenntartottuk az érintkezést és ápoltuk a jóviszonyt a testvér
egyesületekkel, közgyűléseiken résztvettünk.

Egyesületünk a folyó évben veszített, halálozás és kilépés folytán 
14 tagot. Egyesületünknek van jelenleg 24 alapító, 15 pártoló, 505 
rendes tagja, összesen 541.

Elhunytak : Dr. Németh Gábor, Domby László, Benkó Imre 
és Székely József igen érdemes és köztiszteletben álló kartársaink.

Elhunyt tagtársaink emlékét kegyelettel őrizzük.
Tisztelt Közgyűlés ! Számot adtam nagy körvonalakban egye

sületünk, illetőleg központi igazgatóságunk egyévi munkásságáról. 
Midőn egyesületünk tagjainak az irántam tanúsított bizalomért, 
jóindulatért hálás köszönetéin nyilvánítom, jelentésemet azzal az 
óhajtással zárom, vajha ez év a megpróbáltatások idejének végét 
jelentené és virradatát várva-várt időknek.

Debrecen. Papp Ferenc.

A z  Országos Református 1 anáregyesület 
pápai közgyűlése.

Április 19-én, húsvét után közvetlenül, nagy ünnepe volt a 
református tanárságnak : ekkor tartotta Pápán, a Dunántúl bájos 
városában, huszonhetedik évi rendes közgyűlését. Már 18-án délután 
összesereglett a református tanárság nagy számban ez iskolavárosba, 
eljöttek az ország minden részéből az érdeklődők, még Erdélyből is
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volt ott tanár, Tárkányi György, kolozsvári református kollégiumi 
professzor. Az állomáson dr. Hermann László, a városi főjegyző kö
szöntötte az érkezőket s vitéz dr. Bessenyei Lajos elnök köszönte 
meg meleg szavakkal a szívélyes üdvözlést. A rendezőbizottság Fejes 
Zsigmond gimn., dr. Kőrös Endre nőnevelőint. és Pongrácz József 
főisk. igazgatóval élén már Győrben várta a csapatot és kitűnően 
gondoskodott az érkezők elszállásolásáról.

Még 18-án este megkezdődtek a megbeszélések. Először a szak
osztályok üléseztek élénk érdeklődés mellett. A nyelv-történelem- 
tudomány-szakosztály a betegsége m iatt lemondott dr. Borsos Károly 
helyébe dr. Gál László karcagi igazgatót választotta meg elnökévé. 
Ő tarto tta  ez első előadást s a mostan igen aktuális kérdésről érte
kezett, hogy hány és milyen nyelvet tanítsunk iskoláinkban. Bár 
fejtegetései vitára adtak alkalmat, igen hálás lehetett mindenki elő
adásáért, mert egy mélyen gondolkodó lélek megnyilatkozása volt ez. 
Utána dr. Soós Adorján, szintén karcagi tanár, a történelemtanítás 
anyagának más beosztására te tt indítványt, mely a közgyűlés elé 
is került.

A vallástanítási szakosztály a csendes napok kérdését tárgyalta 
meg. Dr. Budai Gergely előadása kapcsán az a vélemény alakult ki, 
hogy a cs. n. tartása kívánatos meditációs, de nem konferenciás for
mában. A szakosztály leszögezte, hogy a református tanintézetek 
ifjúságát illetően itt egészen mások a feladatok, mint az állami, vagy 
másfelekezetű református iskola növendékeinél, azért a református 
intézetek a cs. n. rendezését teljesen tanári karukra óhajtják bízni.

A mennyiségtan-természettudományi szakosztály főleg tantervi 
problémákkal foglalkozott s a reáliáknak az új tervezetben történt 
viszonylagos háttérbe szorulása ellen a közgyűlésen is szót emelt.

A tanítóképzői szakosztályban Lux Lajos pápai tanár ta rto tt 
értékes előadást fizikai gyakorlatokról.

Este az ismerkedési vacsorán baráti ölelkezésre jöttek egybe 
a megérkezettek s eleitől fogva o tt volt dr. Antal Géza, a dunántúli 
egyházkerület tudós püspöke, akit vacsora közben dr. Bessenyei 
Lajos elnök köszöntött fel őszinte, meleg szavakkal.

A 19-i munka reggel a választmány ülésével kezdődött. Majd a 
kis református templomba vonultak a résztvevők, hol imát hall
gattak. Fájó szívvel látták, milyen kis temploma van a nemes pápai 
gyülekezetnek ; még fájdalmasabb volt látni azt, hogy a kollégium 
és leánynevelőintézet közti téren épülő új templom építése félbe
maradt és nem bír folytatódni. Pedig Petőfi és Jókai ott álló szobrai 
hirdetik azt a dicső munkát, melyet a pápai gyülekezet iskolái a 
magyar kultúrában mindenkor kifejtettek.

A nőnevelőintézet dísztermében zajlott le a közgyűlés. Megtelt 
a nagy terem a tanárokkal és a város érdeklődőivel. Dr. Bessenyei 
Lajos megkapó elnöki megnyitóját lapunk a maga egészében közli. 
Utána szeretettel köszöntötte az egyházkerület püspökét : dr. Antal 
Gézát, a kollégium volt tanárát és a testvérintézmények kiküldötteit.
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Ezután a kiküldöttek szívből jövő szavai következtek ; megható volt 
Antal püspök emlékezése, ki Dóczi Imre szellemét idézte; majd 
dr. Bernát Géza min. osztálytanácsos a kultuszminiszter, dr. Her
mann László Pápa városa, Varga Kálmán főisk. gondnok a pápai 
iskolák, Olé Sándor a pápai református egyház, Németh József az 
Orsz. Középisk. Tanáregyesület, dr. Böhm Dezső pedig az Országos 
Evang. Tanáregyesület képviseletében üdvözölte a közgyűlést.

Két értékes előadás hangzott el a közgyűlésen : dr. Soós Béla, 
a Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztője, debreceni tanítónőképző- 
intézeti tanár ,,A tanárság külső és belső bírálata“ című előadását 
tartotta meg. Az előadás tartalmáról képet nyújt majd az Évkönyv
ben nyomtatott betű, az előadás hatását azonban nagyban emelte 
a kitűnő előadótehetség, mellyel megmutatta a jeles kartárs, hogy 
szószékre te rm e tt: igazi lelkész lehet, mert vannak gondolatai és 
tudja is azokat megfelelő formában és módon közölni. Dr. Nagy Jenő, 
pápai gimnáziumi tanár, a hajdani Kolozsvár tanára ,,A megszállt 
területeken lakó tanulóifjúság ügye iránt való érdeklődés ébren
tartása ifjúságunkban“ címen igen időszerű gondolatokat adott elő.

Az előadások végeztével a megejtett választás eredményét kö
zölte dr. Papp Ferenc, immár megválasztott alelnök. Elsőízben tör
tént a szavazás szavazólapokkal az iskolák székhelyén és nem szemé
lyesen a közgyűlésen. A titkos szavazás egyhangú eredménye bizonyí
totta, milyen egységesen áll a tanárság a mostani vezetőség mögött 
és itt elsősorban vitéz dr. Bessenyei Lajos elnök személye mellett.

A közgyűlés végeztével a főiskolai köztartás nagytermében 
pompás ebéd várta a résztvevőket, ezért Rab István vezetőtanárt 
illeti hála és elismerés : ilyen olcsón, ilyen bőségesen és jól csak a 
lelkes szeretet tud ellátni manapság. Sajnos, az idő kedvezőtlenre 
fordult és így az egész ünnepi közgyűlés legméltóbb befejezése, a 
bakonyi kirándulás e lm arad t; csak Pápa városát tu d ta  a sok idegen 
élvezni és a Pápáig vezető vasút szépségének emlékével térhetett 
otthonába vissza. Kellemes együttlét és tanulságos előadások hagy
tak maradandó emléket a résztvevőkben, a kartársi testvéri meg
becsülés pedig protestáns iskolaügyünknek lesz mindenkor előnyére.

Budapest. Böhm Dezső.

Egyetemes Konventünk irodája már szétküldötte a közép- és 
középfokú iskolák tanárkarainak, valamint az egyházmegyei tanító
egyesületeknek hozzászólás céljából azt az ifjúsági könyvtárjegyzék- 
tervezetet, amelyet a Konvent megbízásából szerkesztettem s az 
egyetemes tanügyi bizottság ezévi ülésén bemutattam .

Ismeretes dolog, hogy az állami iskolák számára a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium 1924óta kezdett kiadni ifjúsági könvvtár-

Református ifjúsági könyvtárjegyzék-tervezet.
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jegyzéket, amely 1931-ben három füzetben is megjelent. Ez a jegyzék 
az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács által megbírált és megfelelőnek 
talált munkákat tartalmazza s az ifjúsági könyvtárak csak olyan 
könyvet szerezhetnek be, amely a jegyzékbe mint „beszerzendő“ 
vagy „beszerezhető“ , fölvétetett. A bírálatra bocsájtás a kiadók te t
szésére b íza to tt; a régebbi kiadású munkákat illetőleg pedig az 1912- 
ben megjelent Szemák-féle könyvtár jegyzékre utalt a miniszter. 
Az abban fölsorolt művek továbbra is meghagyhatok a könyvtár 
állományában ; ellenkező esetben a tanári könyvtárba teendők át.

Aki ismeri iskolai ifjúsági könyvtáraink állapotát, valamint az 
évente piacra dobott ifjúsági irodalmi termékek minőség-átlagát, 
az mind az újabb jegyzék kibocsátását, mind a könyvtár-revíziót 
csak örömmel üdvözölheti, mert mindkettőre föltétlenül szükség van. 
Az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács könyvtárjegyzéke azonban 
protestáns szempontból nem nevezhető sikerültnek. Míg a katolikus 
vallásos- és építő-irodalmat s a katolikus kiadó-vállalatot a leggon
dosabb figyelemben részesíti, addig a protestáns vallásos- és építő
irányú munkákról, ifjúsági folyóiratokról s a prot. kiadókról tudom ást 
sem vesz. Hogy ebben mennyiben hibás esetleg kiadóink élhetetlen
sége, akik talán be sem terjesztették kiadványaikat engedélyezésre, 
nem tudom ; ám bizonyos, hogy Egyetemes Konventünk méltán 
utasította vissza az állami jegyzéket, amelyet egyébként a Katolikus 
Püspöki Kar sem fogadott el s megbízásából a Katolikus Tanügyi 
Tanács adott ki a katolikus iskolákra kötelező hatályú ifjúsági könyv
tárjegyzéket.

Egyetemes Konventünk is elhatározta, hogy külön könyvtár
jegyzéket állít össze az állami jegyzék alapján s a munka végzésére 
bizottságot küldött ki. A bizottság előmunkálatainak fölhasználásá
val, főrészt azonban saját tanulmányaimra támaszkodva készült el 
ez év tavaszára a most szétküldött könyvtárjegyzék-tervezet, amely 
sok tekintetben lényegesen eltér az állami jegyzéktől.1

Minthogy református iskoláink a Szemák-féle 1912. évi jegyzék 
alapján nem revideálták ifjúsági könyvtáraik állományát, e revízió 
megejthetésére a jegyzékbe nemcsak az újonnan beszerezhető, hanem 
a könyvtárban továbbra is meghagyható műveket is fel kellett ven
nem, mert a selejtezést és a korcsoportok szerinti új rendezést ha
laszthatatlan szükségességnek tartom . A jegyzék b) csoportjában 
összeállítottam tehát az általam ismert mindazon munkákat, amelyek 
még elég értékesek arra, hogy a könyvtár polcain megmaradhassa
nak ; vagy bár kiváló munkák, könyvkereskedői forgalomban már 
nem kaphatók ; vagy végül, ha kaphatók is, beszerzésre csak harmad- 
sorban ajánlhatók, mert egy vagy más szempontból már kissé el
avultak.

A jegyzék a) csoportja a beszerezhető könyvek, c) csoportja a 
beszerezhető folyóiratok címeit tartalmazza. Az állami jegyzéktől

1 Az adatgyűjtéshez Szemák István 1893. és 1912. évi jegyzékét s a 
Gulyás-féle Népkönyvtári címjegyzékeket is fölhasználtam.



PR OTEST ÁNS  T A N Ü G Y I  SZEMLE 173

eltérően egy munkát sem jelöltem parancsszóval „beszerzendődnek, 
mert a könyvtáros szabad elhatározását fölöslegesnek tartom ennyire 
korlátozni. A leginkább ajánlható munkákat azonban csillaggal tün
tettem ki. A kiadót, amennyiben ismeretes volt előttem, jeleztem ; 
az árakat azonban, mivel a gazdasági helyzet bizonytalansága folytán 
állandóan változnak, nem.

A korcsoportokat két-két esztendőnként fogtam össze s ezeken 
belül minden munkát csak egyszer vettem fö l; ami azonban nem 
jelenti azt, hogy a munka csakis az illető korcsoportokban szere
pelhet. Az alacsonyabb korcsoportba sorozottak önként értetődően 
helyet foglalhatnak akár valamennyiben is, pl. Benedek Elek Magyar 
mese- és mondavilága. E takarékosság következményeképpen a fel
sőbb korcsoportok könyvtárai az alsóbbak jegyzékének is birtokában 
kell, hogy legyenek.

Amennyiben a jegyzék véglegesen kialakul s a Konvent által 
elfogadta tik, az ifjúsági könyvtárakban csakis olyan könyv maradhat 
meg s csak olyan szerezhető be, amely a jegyzékben megtalálható. 
Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a református tanárság és tanítóság 
érdemileg szóljon hozzá a tervezethez. A végső összeállítást felettébb 
megkönnyítené, ha az ajánlott müvekről pontos könyvészeti adatokat 
kapnék.

A jegyzék összeállításánál ugyanazon elvek vezéreltek, mint a 
szülők számára szerkesztett ifjúsági irodalmi útmutatóm2 elkészítésé
nél : csak olyan munkát óhajtottam felvenni, amelyik erkölcsi tekin
tetben kifogástalan, református lelkivilágunkat nem sérti s mint 
irodalmi alkotás is megállja a helyét. Némi engedményezést csak az 
utolsó pont tekintetében kellett tennem, ha nem akartam könyv
táraink állományát túlontúl megnyirbálni. Ha azonban valóban azt 
valljuk, hogy a gyermek számára a legjobb könyv is éppen csak jó, 
akkor jegyzékünket nem növelnünk, hanem apasztanunk kell; s 
mivel egyáltalán nem óhajtom kétségbevonni azt, hogy jegyzékemből 
számos értékes munka kimaradhatott. Jó néhányat magam is össze
gyűjtöttem már.

Problematikus a legfelső két korcsoport olvasmány-anyagának 
összeállítása is. Miután irodalomtörténetünket napjainkig kell taní
tani, az ifjúsági könyvtárból nem hiányozhatnak a hazai szépiro
dalom legfrissebb termékei sem. Csakhogy ezek erkölcsi szempontból 
nem mindig szeplőtlenek ! Igyekeztem kiválogatni közülök a leg
ártatlanabbakat, kockáztatván inkább azt, hogy kevésbbé jellemző 
munka kerül a könyvtárba; de e tekintetben igen kívánatosnak 
tartom a minél számosabb hozzászólást.

Éveket töltvén el az ifjúsági irodalom tanulmányozásával, igen 
fájdalmasan érzem ezen a téren is a kritika teljes hiányát. Az Országos 
Ifjúsági Irodalmi Tanácsnak a hivatalos lapban időről-időre megjelenő 
jegyzékét még a pedagógusok közül is legfeljebb az ifjúsági könyvtár 
őre kíséri figyelemmel. Pedig vérbeli nevelőnek kötelessége volna az

2 Mit olvasson a gyermek? Szülők könyvtára 12. sz. Studium.
a
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ifjúság olvasmányai fölött is őrködni. Míg Németországban évtizedek 
óta működnek különböző bizottságok, Prüfungsstellék, Jugendwarték 
és számos folyóirat áll kizárólag az ifjúsági irodalom kritikájának és 
pedagógiájának szolgálatában, addig nálunk évtizedek telnek el, 
míg erről egy-egy cikk megjelenik. Ifjúsági könyvtárjegyzékúnk meg
alkotása csonka munka lesz, ha nem gondoskodunk folytatásáról : 
az újonnan megjelenő ifjúsági irodalmi termékek kritikájáról s az 
ifjúsági olvasmányok pedagógiai szempontjainak minél behatóbb 
megbeszéléséről.

A könyvtár-revízióval nagy kulturális mentő-munkát is végre
hajthatunk : megmenthetjük a pusztulástól régebbi kiadványéi ifjú
sági könyveinket.

Egyszer-valamikor meg kell írnunk ifjúsági irodalmunk törté
netét ; s e munka csaknem lehetetlenné válik, ha nem gondoskodunk 
a régebbi munkák ilyenforma megőrzéséről. Mert ezek már csakis 
könyvtárakban találhatók meg ; de a Nemzeti Múzeum könyvtára 
sem rendelkezik mindenikkel. Ezért javasoltam az Egyetemes Tanügyi 
Bizottságnak e mentési akció elrendelését; aminek azonban igazi 
eredménye az volna, ha a kiválogatott anyag javát egyesíthetnők 
valamelyik könnyen hozzáférhető s erre az önzetlen munkára vállal
kozó iskolánk tanári könyvtárában, ahol örök letétként állana 
a tudományos kutatás szolgálatában.

Debrecen. Szondy György.

Egy magyar dolgozat vallomásai.
Az alább következő idézetek hetedikesek magyar dolgozataiból 

valók. A tétel, melyről dolgoztak, több ponton alkalmat adott nekik, 
hogy önvallomásokba csusszanjanak s a dolgozat egy-egy helyén 
számot adjanak máskor óvatosan rejtett gondolataikról. Dolgoza
tuk nem készült semmiféle „ankét“-célzattal, de témája szorosab
ban fűződött életükhöz, mint más szokványos „élmény“, ennél
fogva tömegesebben lehetett bennük oly nyilatkozatokat találni, 
melyek máskor is felbukkannak s amelyek nevelői munkánk tuda- 
tosabbá tevéséhez még alig dolgoztattak fel.

Az osztály, melynek dolgozataiból a kiemelt részletek valók, 
nem valami sugárzó szellemű. Szokatlanul kevés benne az igazán 
kiváló tanuló s rajtuk is némi fáradság látszik, viszont állandóan 
igen magas az elégtelenek száma.

Az idézeteket, minden stíláris változtatás nélkül, bizonyos 
gondolatkörök szerint csoportosítottam.

( A  generációs végzet tudata.)
Mi vagyunk az úgynevezett háborús generáció. Ágyúdörgés közt ringat

ták bölcsőnket, majd a kommün és Trianon viharzott el fejünk felett.
1916-ban, a világháború harmadik évében születtünk. Valahogyan jelen

téktelenebből, mint az előttünk járók, vagy ha úgy tetszik, a maiak. Az 
•apákért kellett aggódni, akik mindennap a halál torkában küzdöttek.
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A nagy háború minden borzalma és rémülete benne van ebben a gene
rációban. Nem jelenti ez azt, bogy értelmileg alacsonyabb fokon állnánk, 
mint az előző nemzedék, de rajtunk van a világháború emlékének nyomása, 
s ez ütközik ki néha tetteinkben és gondolatainkban.

Lássuk be, hogy a mai fiatalságnak sokkal több kísértéssel kell szembe- 
szállnia, ha csak a politikai szélsőségeket is vesszük ...

( A jövő árnyéka.)
És a jö v ő ? ... Sivár, nagyon sivár.
Ha elhagyjuk a középiskolát, legtöbbünkre egyszerre rázuhan az élet, 

megindul a mindennapi kenyérért való nehéz küzdelem. Bizony nyomasztó 
érzés azzal a tudattal dolgoznunk, hogy a folytonosan növekvő szellemi túl
termelés nemzcdékről-nemzedékre nehezebben megoldható kérdések elé állít 
bennünket.

A mostani nemzedéknek azon kell gondolkoznia, hogy hogyan tud majd 
elhelyezkedni, ha végre kezében lesz a diploma.

Nehéz ma pályát választani, mert nincs jövőnk, ha nincs protekciónk. 
Protekció... Fogalom ma az embereknél. Már a gimnáziumba is bemerész
kedett, sok kárt okoz a gyermekek lelkében.

(Szemben a felnőttekkel.)
Mostanában sokszor halljuk a felnőttektől: „Hja, a mai fiatalság... 

így meg úgy !. . . “ Pedig ha meggondoljuk, talán őróluk is ilyeneket mondtak 
apáik.

Nem ismertük ötéves korunkig az igazi szappant, nem ettünk zsemlét 
és kiflit. Minket kivittek sorbaállni élelmiszerekért a hideg téli napokon. 
Mi már korán hozzászoktunk a kényszerű takarékoskodáshoz. Minekünk 
kenyérkereset után kell néznünk. Nekünk le kell mondanunk a kultúréletnek 
sok öröméről.. .  Ezzel szemben tőlünk ambíciót várnak és megdöbbenve 
állapítják meg blazirtságunkat. Tőlünk várják a nemzet elrontott sorsának 
kijavítását, holott az előző generációk hibásak a mostani helyzet felidézésében.

Biztatnak folyton. Majd lesz valahogy. 1920 óta csak rosszabb lett. 
Ez az a „majd lesz valahogy“ .

Hol van az ifjúság aranykora, amiről nevelőink és tanáraink beszélnek, 
hiszen eddig minden csak nyomor volt?

Ők Jókain, Mikszáthon nevelkedtek, mi Adyn, Babitson és Wellsen. 
Felvilágosodottabbak vagyunk náluk. Látókörünk szélesebbé vált. Foglal
kozunk technikával, filozófiával, a napi politika, a közgazdaság és szociológia 
egyaránt érdekelnek.

( Az önarckép vonásai.)
A diákokat két csoportra lehet osztani: olyanokra, akik gondolkodnak 

és olyanokra, akik ezt nem teszik. Talán ez utóbbi az egészséges lelki fejlődés 
szempontjából a kívánatosabb. A fölmerülhető gondolatok ugyanis olyanok, 
hogy nem-tisztázásuk a legnagyobb veszéllyel jár, az életkedvet veszi el. 
Megoldást önmagunktól nem várhatunk, külső segítségtől meg az tartóztat, 
hogy büszkeségünk és bizonyos mértékű szégyenérzet visszatart ezeknek 
közlésétől.

Zárkózottak, szélsőségekre hajlók vagyunk. Akaraterőnk gyenge, ön
bizalmunk megrendült.

A mi lelkünk végletek között mozog, középutat nem ismer. Az egyik 
napon életünket adnók egy eszméért, a másikon már összeroppanunk és nem 
vagyunk képesek a legkisebbre sem.

Egyik pillanatban idealisták vagyunk a végletekig, rózsás színben látjuk 
a világot, de a másik pillanat visszaránt a földre, ahol egyelőre csak jajgatást 
hallottunk.

Igen könnyen befolyásolhatók vagyunk, egy-egy könyv egész világné
zetünket meg tudja változtatni. Sokat hangoztatjuk modern felfogásunkat,

2*
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de igen gyakran egy romantikus regény vagy dráma sokkal inkább hat ránk, 
mint egy modem naturalista regény.

Ne tessék azt hinni, hogy mi csak léháskodni tudunk.
Szeretünk fölényeskedni, fontoskodni.
Jókai már nem annyira kedvelt, mint egykor. Az ifjúság jobban kedveli 

a modern írókat.
. . .rendkívül cinikusok vagyunk és mindent kritizálunk. Viszont, ha 

egy könyvet olvasunk, annak állításait jóformán minden bírálás nélkül el
fogadjuk.

Mindent jobban akarunk tudni, mint mások, pedig tulajdonképpen sem
mit sem tudunk. Megtörténik a keserű csalódás, felismerjük tanárainkban az 
embert és nem tudjuk annyira értékelni, amennyit megérdemelne.

Én úgy hiszem, hogy a kritika feltétlen szükséglete egy tizenhat éves 
ifjúnak, minél jobban tudja használni, annál többre megy az életben.

( A vallás.)
Kétféle lelki küzdelmeim vannak, az egyik az, ami a vallásomból fakad, 

másik az, ami a világ mai helyzetéből fakad.
. . .a történelem, természetrajz tanulása kapcsán, majd midőn Voltaire- 

ről, Rousseauról és a francia forradalomról olvastam, már nem tudtam 
ugyanúgy elfogadni a Bibliát, mint azelőtt.

Az a kisgyermekes hit, mely eddig lelkünket egyensúlyban tartotta, 
eltűnik és meginog alattunk a talaj. Mindenben kételkedünk. . .

Látom, hogy nem tudok felemelkedni az igazi keresztyén élet színvona
lára, talán majd a későbbi évek folyamán.. .

A vallást nem tudjuk sokan megérteni. Talán feltűnően sok közöttünk a 
magát vallás nélkülinek tartó. De ez szerintem önámítás és nagyképűség. 
Valószínűnek tartom, hogy ha az illetőknek felébred néha a lelkiismerete, 
keservesen megbánják hősködésüket és irigykedve nézik lelkileg kiegyen
súlyozott társaikat.

Ez a "bizonyos vallástalanság az öregebb ifjak hatása. . .

( A nő.)
Idáig játék közben egy-egy leányismerősünknek a haját meghúzogattuk, 

tetszett nekünk a védekezésük, sikításuk. Ma a fél világért sem tennénk meg, 
sőt ha ilyent látunk, ökölbe szorul a kezünk. A lányokat sem csupán játszó
társnak tekintjük, hanem valami többnek.

. . . érdekelnek a lányok, velük kapcsolatosan a zsúrok, tánciskolák. Ezek 
mind megzavarják lelki egyensúlyunkat, mert hiszen hirtelen lepnek el ben
nünket, mint az ár.

Tanulás közben elémtárul a lánynak képe, csak őt láttam, másról nem 
is tudtam, míg álmaimból fel nem riadtam.

(Vágy a nagy ember után.)
Valami új, érdekes és nagy után vágyódunk. Egy új ideál kellene, ami 

szemünk előtt lebegjen és vezessen bennünket egy szellemileg tökéletesebb 
ember felé.

Nekünk ahhoz, hogy kedvet kapjunk a becsületes munkára, hogy ambi
cionáljuk a számunkra mindent jelentő tanulást, egy példaadó, kiváló köz
életi férfiú kell, aki ideálként lebegjen szemünk előtt. Olyan férfi kell nekünk, 
mint Mussolini vagy Hitler, aki nem hangoztatja folyton a jelen vigasztalan
ságát, hanem a múltra visszapillantva, a jövő munkása.

Van ideálunk. Ez rendszerint olyan férfiú, amilyen mi sohasem lehetünk. 
Ügy nézünk rá, mint valami istenre. Csodáljuk és imádjuk. Néha azért kritikus 
szemmel is vizsgáljuk és figyeljük. Bizony szörnyen lesújtana minket akár 
egy kiábrándító szava vagy mozdulata.
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( A megállás szilárd pontjai.)
Remélhetőleg javulni fognak a viszonyok. . .
A pesszimizmussal sem megyünk semmire, tehát fel a fejjel. . .
. . .mi, a háborús generáció, megmutatjuk, hogy helytállunk az életben.
Ha arra gondolnánk, hogy ránk is a inai huszonnégyévesek sorsa vár, 

talán kiveszne belőlünk az ambíció. Ezért nem törődünk a holnappal.
Már nem nézünk át a túlzott idealizmus rózsás szemüvegén, már nem 

gondoljuk, hogy az „unalmas“ iskola elvégzése után szabad, boldogabb élet 
vár ránk, már nem képzeljük, hogy valami korszakalkotót kitalálva, örök 
hírnévre teszünk szert, mert lelkűnkben előtérbe került a mindennapi élet 
szüksége, egyhangúsága és színtelen realizmusa. Erre az életre fel kell fegy
verkeznünk tudással, becsületességgel és kitartással.

Egyrészt hiábavaló minden okoskodás, a tanulás alul nem lehet kitérni, 
másrészt mindenki hamar eljut addig a pontig, hogy a tanulás csak hasznukra 
van (részleteket nem tekintve). . .

Mi már születésünk óta edződünk.
Ezeknek a nehéz időknek a tanítása sok tekintetben hasznos volt. A sok 

tanulság közül csak egyet akarok kiemelni : a szociális érzék kifejlődését. 
Nekünk már határozott élményünk az a szociális érzék.

Számolás a körülményekkel, igénytelenség, de nagyobb küzdőképesség, 
szociális érzék és önfegyelem.. .

A Trianon szülte magyar sors számunkra már megadott kész életforma 
volt. Szőkébb lett körülöttünk az élet, de küzdelemre szoktatóbb, fegyel- 
mezőbb.

E nyilatkozatok után néhány tanulság kínálkozik. A kiemelt 
idézetek valóságértékét nem kell különösen általánosítanunk annak 
észrevevéséhez, hogy ifjúságunkat igen erősen foglalkoztatják saját 
jelenők és jövőjük kérdései. Amit azonban e kérdésekkel kapcsolat
ban mondanak, nem mindig egészen az övék. Bár eléggé számosak 
az őszinteség színeit mutató nyilatkozatok, egyik-másik megállapí
tásuk felötlően olajozott stílalakja m utatja, hogy itt már sokszor 
hallott felnőtt véleményeket is ismételnek. Éppen, mert állandóan 
hallják egy joggal aggódó társadalom rájuk vonatkozó kérdéseit és 
feleleteit, az ifjúság önszemléletében más időkben is mindig meg
található fájdalmas póz, mely egyébként egy alaktalan világfájda
lomból szokott fakadni, most a generációs végzetszerüség tudatában 
ölt igen kézzelfogható formát. Szerencse, hogy ugyancsak e sorsszerű 
helyzetből kiindulva néhány fogódzót is tudnak találni és szkepti
cizmusból táplálkozó önkritikájuk nem engedi, hogy e pózban 
egészen elmerüljenek.

Legnyitottabbnak és legbizonytalanabbnak látszik helyzetük 
vallási élményeik területén. Itt állandó billenésben vannak, szavuk 
is szűkebb, ha erről beszélnek, és igen szívesen bújnak meg jól meg
tanult közhelyek külső biztonságot adó fedele alatt. Vallástaná
rainkra itt igen jelentős és finom kézzel megoldandó feladatok várnak.

Budapest, Kerecsényi Dezső.
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A  munkáltató fizikatanítás.
Az 1929—30. évben az Országos Közoktatási Tanács javaslatára 

néhány középiskola VII. osztályában bevezették a munkáltató 
fizikatanítást, majd a következő, évben a VIII. osztályban is. — 
A tapasztalt eredményekről főleg a „Fizikai és kémiai didaktikai 
lapok“ hasábjain számoltak be s mivel az első buzgó úttörők a kísérlet 
eredményeivel meg voltak elégedve, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 540/05—133/1931. sz. intézvénye álapján a munkatanítást 
fokozatosan általánosítani óhajtván, a felekezeti főhatóságokat is 
felszólította, hogy vezessék be olyan középiskolákba, ahol a feltételek 
megvannak.

A református egyetemes konvent 150—1932. sz. végzésében 
„méltányolván a fizikai, kémiai és biológiai munkatanítás pedagógiai 
értékét, annak bevezetését középiskoláink fenntartótestületeinek 
figyelmébe ajánlja.“

Szükségesnek tartom  tehát, hogy a Szemlénkben is foglalkoz
zunk ezzel a fontos kérdéssel.

Az első beszámolók majdnem kivétel nélkül dicsérik az eredmé
nyeket. Péch Aladár a Fizikai és kémiai didaktikai lapok I. évfolya
mában ezeket mondja : „A munkáltató fizikatanítás eredményessége 
nem vonható kétségbe.“ — „A fizika középiskoláinkban igen sokat 
nyer.“ — „A munkatanítást okvetlenül engedjük be középisko
láinkba“, — „Minden lelkes tanárnak megadja munkatöbbletéért a 
megfelelő ellenértéket.“1

Nagy L. József szerint „az öntevékenységű fizikatanítás a tanító 
megfigyelőképességét, önállóságát, munkakedvét felkelti; ezek a 
kísérletek kitűnő önbizalomkeltők“.2

Már Bodrossy : „A munkatanítás a középisk. kémiaoktatásban“ 
című értekezésében ilyeneket ír ugyan : „a feladatok megoldása 
messze mögötte m aradt a várt eredményeknek“ ; „félannyi anyagot 
lehetett elvégezni.“ „Az osztály kémiai ismeretgyarapodása a pár
huzamos osztályokén alul m aradt.“ „Egy-egy munkaóra előkészítése 
és eltakarítása átlag 15 órai munkát okozott. Volt olyan munka
órám, mely 22 órai munkát okozott, — csak a fizikai munkát szá
mítva.“3

De végeredményben ő is a munkáltató tanítás mellett foglal 
állást : „Mindezek ellenére... a tanulókra nem volt meddő.“ „Kézi 
ügyességük rohamosan fejlődött, . .  .önbizalmuk növekedett, ...m eg
figyelőképességük nagyot fejlődött.“4

1 Fiz. kém. did. lapok. I. 176. lap 18. sor, 177. lap 8. és 11. sor.
3 Nagy L. József: Adatok a munkáltató fizikatanítás lélektanához. 

U. o. II. évf. 5. lap 2. sor és 10. lap 30. sor.
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Végül kimondja, hogy ,,a munkatanításnak valamennyi osztályon 
végig kell vonulnia.“5

Csada Imre ,,A tanítóképzői fizikatanításról“ c. cikkében6 ezt 
írja : ,,A tanítóképzői ideális fizikatanítás az lenne, ha a kísérletekhez 
szükséges taneszközöket maguk állítanák elő s aztán az elkészített 
eszközökkel a tanórán egyszerre végeznék el, a tanár útmutatása 
szerint, a kísérleteket.“

Ilyen lelkes cikkek ajánlják figyelmünkbe e mozgalmat. Ezek 
hatása alatt az Orsz. Közoktatási Tanács kiadta a „Tájékoztatót a 
középiskolai munkáltató fizikatanításhoz“ .7

Ismertetni tehát már nem kell a kérdést, mindenki tudhatja, 
hogy arról van szó, hogy mint eddig a fizikai gyakorlatokon, úgy 
most az egész osztállyal — beosztva őket két-hármas csoportokra —- 
végeztessünk el évenként legalább 12—15 kísérletet; természetesen 
akkor, mikor az anyag végzésében a kísérletek következnek, lehetőleg 
önállóan találtatni ki velük a kísérletek eredményeit és a levonható 
tételeket. Ecélból a mai padok helyett munka-asztalokat kell a fizikai 
előadókba felszerelni, ellátván mindenik asztalt gázzal, villany- 
vezetékkel. Ha harmincnál több az osztály létszáma, megosztandó 
az osztály, a másik fele fizikai példákkal, vagy más tantárggyal fog
lalkoztatandó.

Ezek előrebocsátása után, mikor szerény véleményemet el 
akarom mondani, előre is védekezéssel kell kezdenem. Az eddig fel
sorolt dicsérő cikkek és tények után, amikor bizonyos fokig ellene 
fogok állást foglalni, már előre félek s mintegy magamat is támadom, 
hogy én ezért a modern, új gondolatért nem tudok lelkesedni. Védelmül 
tehát szabad legyen elmondani, hogy én eddig minden a szakomban 
ismertetett újítást figyeltem és szívesen követtem is. Elsők közt 
voltam, aki a differenciál-számítást tanítottam  ; 1909—10. iskolai 
évben először külön órákon foglalkoztam az önként vállalkozó 
növendékeknek a differenciál- és integrál-számításba való beveze
tésével. (Hallgatóim közt volt öreg tanártársam, Török Péter is.) 
A következő 1910—11. isk. évben a rendes anyagba illesztettem és 
1912—13-tól Nyáry Béla kartársammal együtt állandóan tanítjuk. 
Résztvettem azon a megbeszélésen, melyet Mikola Sándor vezetett 
s amelyen beszámoltunk a tapasztalatainkról, hogyan fogadják és 
értik meg a tanulók a differenciál-integrál-számításokat.

Azután azzal is dicsekszem — védekezésül —, hogy mi a deb
receni református gimnáziumban már 1911—12 óta tartunk fizikai 
gyakorlatokat; egyévi próba után a tiszántúli egyházkerület 700— 
1912. sz. alatt rendszeresítette. Mindig nagy súlyt fektettem rá, 
mert tanítványaimtól, akik közt már egy egyetemi tanár, több 
középiskolai számtan-fizika tanár s számos kiváló mérnök van,

5 U. o. II. évf. 21. lap 15. sor.
6 U. o. II. évf. 90. lap 25—28. sor.
7 „Élet“ Irodalmi és Nyomda rt. I. Horthy Miklós-út 15. 1931.
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sokszor nyertem hálás köszönetét a fizikai gyakorlatokért, mert ott 
volt alkalmuk fizikai szerekkel bánni s jobban kimélyíteni fizikai 
tudásukat.

Most is felfigyeltem mindjárt, amint a Fizikai és kémiai didak
tikai lapok első számában 1930 szeptemberében Péch A ladár: 
,,A tanulók önálló munkásságán alapvdó fizikatanítás“ c. cikkét el
olvastam. Azonnal tervezgettem, hogy próbát teszek vele, de lépten 
nyomon akadályokba ütköztem. 1930—31-ben a VIII. osztályban 
tanítottam  fizikát s 64 növendékem volt, nem tudtam  elindulni, 
32 csoportot lehetetlen volt alakítani, ahhoz az eszközöket 32 pél
dányban beszerezni lehetetlen volt ; az osztály szétosztására pedig 
tanárkari beleegyező határozatot nem kérhettem, mert csak teljesen 
kiforrott tervezet alapján lehetett volna kérnem. De megriadtam 
16 csoport foglalkoztatásától is, mert a fizikai gyakorlatokon nyert 
tapasztalásom szerint 6 csoport foglalkoztatása is kimerítő munka 
a tanárra. Nem is mertem a 16 csoport számára szükséges eszközök 
rendelésével s berendezésünk átalakításával járó nagy anyagi befek
tetést sem kérni, hiszen a kollégium már akkor is nehéz anyagi hely
zete m iatt erre gondolni sem lehetett. Azóta a „Tájékoztató“ meg
jelenése óta, mi is kezdtük összeírni, hogy a most már párhuzamossá 
alakult felső osztályaink 45—52-es létszáma alapján — hármas cso
portosítással is —, 15 csoport számára mennyi értékű eszközre 
volna szükség. Kijött Vekerdi kollégám számításai szerint, a meg
felelő átalakításokat is tekintetbe véve, 15—20,000 P.

Az 1931 —32. évben így is próbát tettem. A fénytörés törvényeit 
az ismert tű kísérletekkel az egész osztállyal ebben a szellemben álla
pítottuk meg. Szerencsére voltak levélnyomónak használható nagy 
üvegkockáink s a tanári szobákban használt hamutartók is alkal
masak voltak, hogy pénzbefektetés nélkül meg lehetett csinálni a 
kísérletet. Azonban már előre szakítottam azzal a gondolattal, amit 
Péch Aladár említett cikkében kitűz,8 hogy a tanulók maguktól jöjje
nek rá a törvényre. Hiszen, ha olyan könnyen rájöhetne minden 
tanuló a törés törvényére, akkor nem neveznénk el két nagy fizikus
ról a törvényt. (Schnell—Descartes törvény.) Tehát célul csak azt 
jelöltem meg, hogy a sugarak irányát gombostűkkel tűzzék ki s a 
rajz elkészítése után, a kapott beesési és törési szöget megmérve, 
azok sinus-ait osszák el s az eredményt jelentsék. A jelenvolt 45 
tanuló hármas csoportokban, tehát 15 csoportban dolgozott; de 
bizony az óra végére csak 7—8 csoport diktálta be a többé-kevésbbé 
jól megfelelő eredményt. Így az óra végén még arra hívtam fel a 
figyelmüket, hogy foglalják szabályba, mit látnak még a rajzból 
(kölcsönösség törvénye, plan-parallel lemezek törvénye és a sugarak 
elhajlási szabálya). Ilymódon otthon fejezték be a kísérlet szoba
foglalását.

Ezt a tömegmunkára alkalmas kísérletet sikertelennek nem 
mondhatom, de a további anyagban nem találtam már ilyen alkalmas

8 Fiz. és kém, did. lapok. I. évf. 17. lap.
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kísérletet: amit az anyagban rendesen haladva, a továbbhaladásban 
zökkenő nélkül és elmaradás nélkül alkalmazhattam volna. Mert, ha 
anyagban való haladást fel kell forgatni s olyan kísérletekkel foglal
kozni, ami nem az előző óra anyagából következik, az már nem 
munkáltató tanítás, hanem fizikai gyakorlat, azzal a különbséggel, 
hogy az egész osztály köteles végezni, azok is, akiknek nincs sok 
kedvük és tehetségük a fizikához.

Szerettem volna az eszme valamelyik lelkes apostolának óráit 
megnézni. Sajnos, erre még nem volt alkalmam. Mert, tekintve, hogy 
egy évben 8—10—12 ilyen órát tartanak, nehéz lenne olyan időpontot 
találni, hogy több ilyen órán vehetnék részt, egy óráért pedig Buda
pestre utazni a nagy költség m iatt nem volna érdemes, azért nagyon 
örültem, mikor meghallottam, hogy a debreceni reáliskola meg
próbálkozott a fizikai munkáltató tanítással, miután az államtól 
kapott a felszerelésre 1000 P költséget. A szaktanár urak ügyesen 
megoldották a munka-asztalok kérdését a lejtős padokra erősített, 
vízszintesre állítható polcokkal. Az 52 tanuló két csoportra volt 
osztva, a másik csoportnak, úgy emlékszem, történetórája volt. 
Mindkét csoport óráján jelen voltam.9

A fény visszaverődésének törvényével foglalkoztak. Mindegyik 
tanuló kapott ügyes kis talppal ellátott tükröt s a rajztáblán gombos
tűkkel jelölte ki a sugár útját. A szaktanár úr nem mondta meg a 
tételt, maguknak kellett rájönni s megfogalmazni ; de bár már a 
rugalmasságnál s a hangtanban is ismertek hasonló törvényt, köztük 
sétálva úgy láttam, hogy sokan nem tudták beírni a jegyzetükbe. 
A szaktanár úr minden ügyessége és iparkodása mellett alig tudták 
egy óra alatt a tűk kitűzését elvégezni és a tükör elfordításával 
járó másik szabály leolvasására alig jutott idő.

Ebből az órából is azt a tanulságot vontam le, hogy ezért két 
órát nem volt érdemes elveszíteni, mert a tételt a Hartl-féle optika 
korongon 5—10 perc alatt be lehetett volna mutatni s a szaktanár 
magyarázata után talán jobban is megértették volna. Az idén újra 
érdeklődtem a reáliskolában az egy év alatt nyert tapasztalatok után. 
A VII. osztály szaktanára dícsérőleg nyilatkozott az eredményekről, 
kiemelte a tanulóknak a kezeikbe adott szerekkel és mérőeszközökkel 
való bánás által felkeltett nagyobb érdeklődését; itt a kísérletek is 
könnyebben keresztül vihetők voltak, mert csak 2(5 tanuló volt. 
A V ili. osztályban azonban, ahol a létszám is nagyobb volt (38 ta
nuló), érdekes fejlődési irányt m utatott a munkatanítás. Erre voltam 
nagyon kíváncsi, hogy a hőtani és elektromos kísérleteket hogy 
tudják egyszerre 10—15 csoporttal végeztetni. Az említett fejlődési 
irány az lett, hogy közös kísérletet végzett az osztály (a VII. oszt.-ban 
is végeztek két-három kísérletet így közösen). Csak egy eszközzel 
végeztek az Ohm törvényére és a Wheatstone-híddal stb. kísérletet

0 Jelen volt az órán Péch Aladár főigazgató úr, az eszme egyik lelkes 
terjesztője is.



182 P RO TE S T ÁN S T A N Ü G Y I  SZEMLE

s minden tanuló a saját jegyzékében számította ki az eredményeket 
s írta be a leolvasott törvényt.

Ezt a módot magam is kivihetőnek találom.
Összefoglalom az elmondottak alapján a munkáltató fizikatanítás 

elleni aggodalmaimat, ellenvetéseimet :
1. A tanulóktól nem lehet várni, hogy olyan törvényekre maguk

tól jöjjenek rá, amelyeket nagy emberek nevéről nevezünk el, jeléül 
annak, hogy a törvény kitalálása és kimondása nem közönséges 
észtehetséget kívánt.

2. Nagylétszámú osztályokban a csoportok munkához előkészí
tése és együtt vezetése sok időt rabol el és nehezen végezhető ; az 
osztály kétfelé választását pedig semmiképpen nem tudom helyeselni, 
különösen a másik csoport más tárggyal való foglalkoztatását.

3. Nem lehet minden tanulótól azt várni, hogy a fizika legyen 
a kedvenc tárgya, különösen a gimnáziumokban. Bár örömmel 
állapítható meg, hogy a fizika iránt már a III. osztályban is általában 
nagyobb az érdeklődés és kedv, mint más tárgyak iránt. Akiket a 
kedve és jövendő életpályája a természettudományok felé hajt, 
azok számára a fizikai gyakorlatok intenzívebbé tétele többet 
használ. Ezekkel többre is lehet haladni, mint ha mindenkit bele- 
kényszerítünk kedve ellenére a kísérletezésbe.

4. Éppen ezért szakiskolában inkább szükségesnek tartom a 
megvalósítását. A napokban láttam  a debreceni egyetem állattani 
tantermét, ott helyénvalónak találtam a munka-asztalokat, mind
egyiken a mikroszkóppal. De még a mi időnkben az egyetem fizikai 
előadásai is emelkedő padsorokban tartattak. Először ott az egye
temen és más szakiskolában kellenének a vízcsappal, gázzal, elektro
mos vezetékkel felszerelt munka-asztalok.

5. Minden iskolában nagy befektetés kellene, sok fizikai eszközt 
nem is lehetne 10—15 példányban megrendelni, pl. az Alwood-gépet, 
szikrainduktorokat; sokba kerülnének a volt-ampére méterek, sokba 
kerülne a padok átalakítása.

6. A „Tájékoztatóbban felsorolt sok feladatból (VII. oszt.-ra 25,
VIII. oszt.-ra is 25) nagyon keveset látok olyannak, amit nagy nehéz
ségek nélkül 15 csoporttal egy-egy óra alatt hamarosan el lehetne 
végezni.

7. Mai irányzat a túlterhelés megszüntetése és az anyag reduká
lása. A református konventi tantervjavaslat bizottsági tárgyalásán, 
meggyőződésemet követve, kötelességemnek éreztem, hogy a VII. és 
VIII. osztály fizika óráinak három-háromra csökkentése ellen szót 
emeljek, de eredmény nélkül. Az állami készülő reformnál is úgy 
értesültem, hogy az egyik osztályban marad meg csak a 4 óra. Ez 
maga ellene mond a munkáltató tanításnak; a lecsökkentett óra
számmal nem lehet még a mostani anyagot sem elvégezni, annál 
kevésbbé ju t idő a munkáltató órákra, hiszen az a cikkek szerint is, 
a munkáltatást végző kollégák nyilatkozatai szerint is, elmaradást 
okoz a tananyag elvégzésében.
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Ha óraszámot veszítünk, akkor az említett „Tájékoztató“ 
26. oldalán javasolt tananyagrövidítés — aminek nagy részét mi 
már eddig is végrehajtottuk — nem lesz elég arra sem, hogy a fizikai 
anyag minden részét el tudjuk végezni, annál kevésbbé nyerünk időt 
a munkáltató órákra.

Az anyagot pedig szerintem el kell végezni. Sokszor olvassuk, 
hogy inkább egy részbe kell belemélyedni, a többi rész rovására, 
mert azzal a tudományos kutatásba jobban belevezetjük tanítványain
kat. Ezzel a gondolkozással nem tudok megbarátkozni; a mi célunk 
és feladatunk a középiskolában nem tudósok nevelése, hanem az 
általános műveltség egyik ágában, a fizikai alapjelenségek ismeretében, 
biztos és alapos tudás nyújtása. Nem lehet pl. a tanárnak csak a 
fénytannal foglalkozni s a hangtannal egyáltalában nem, vagy csak 
az elektromossággal, de elhanyagolni a hőtant. Az alapvető törvénye
ket mindegyik részben meg kell ismertetni s tanítani.

Az elmondottak alapján az úgynevezett munkáltató fizikatanítás 
iránt nem tudok lelkesedni s ezért nem mertem ezideig fenntartó
testületemnél javaslatot tenni a nagy befektetéssel járó átalakításra 
és szerek rendelésére.

De a lelkes úttörők munkája nem vész kárba. Ha nem tudjuk is 
100%-ig megvalósítani terveiket és csak talán egy-két kedvező helyzet
ben levő iskola teheti meg s főleg az ezután épülő új iskolák, ahol már 
előre munka-asztalokat tervezhetnek az előadótermekbe, — de már 
most látom hasznát magamra és azt hiszem, mások is magukra. Azt 
én is tudom, hogy a tanulók kedvét föltétlenül fokozza, ha maguk is 
hozzá nyúlhatnak az eszközökhöz ; ezért eddig is szerettem a dupla 
fizikaórákat, amikor a két óra közti szünetben engedtem — a kényes 
szereket kivéve —, hogy a tanulók maguk is próbálgassák a kísérle
teket. Ezek után iparkodni fogok ezt még inkább gyakorolni. Időnként 
próbát teszek egy-két tömegkísérlettel is, pl. csakugyan jónak látom 
a mérőeszközöket minden tanulónak kezébe adni, próbát teszek a 
VII. oszt.-ban a tükísérletekkel, kis ingákkal. Egyébként pedig olyan 
formában, mint amilyen irányba fejlődött a debreceni reáliskola 
Vili. osztályában, fogom alkalmazni. Végezzük az osztállyal közösen 
a kísérletet s a számításaikat a füzeteikben dolgozzák fel. Ilyen
formán néha eddig is csináltam már. Pl. a Hartl-féle optikai korongon 
a fénytörés tárgyalásánál több szöget olvastunk le ; egyből közösen 
számítottuk ki a törésmutatót, a többit otthon számolták ki. Ezentúl 
ezt is többször fogom alkalmazni.

A lelkes úttörők munkája tehát, ha nem valósítható is meg 
minden iskolában 100%-ig, de hozzájárulhat a fizikatanítás mód
szerének további javításához. Gondoljunk végig a fizikatanítás 
módszerének történetén.

A régi időkben a fizikában kísérlet jóformán nem volt, alkal
mazott matematika volt, a tanár sokat levezetett s a tanulók fel
mondták. Idővel a kísérletek nagyobb szerepet nyertek s a levezetések 
ellen erősebb támadások indultak. Már az 1903, évi utasítások is
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kimondják, hogy „A tanítás módszere a természetben végbemenő 
tünemények megfigyeléséből, vagy kísérlet útján szerzett tapasztala
tokból indul k i . . . “ és „hosszadalmas és elemi módszerekkel csak 
nehezen végezhető dedukciókat lehetőleg kerüljünk.“10 11

Az új 1927-es utasítások még világosabban kimondják :n 
„A régebben általánosan elterjedt és ma is itt-o tt divatozó módszer, 
mely a fizikát matematikai levezetések rendszerének tekintette, az 
úgynevezett ,krétafizika1, föltétlenül elvetendő.“

Az utóbbi években a fizikatanítás keretében is minél nagyobb 
mértékben alkalmazzuk az osztály foglalkoztatás elvét. A tanár nem 
összefüggően magyaráz, mint az egyetemen, vagy pl. felolvasásokon, 
hanem bevonja az összes tanulókat az új anyag feldolgozásába s bál
áz összefüggő feleltetést a fizikánál szerintem elhagyni nem lehet, 
de a felelő mellett az osztály többi tagját is belevonja a tanár a 
számonkérésbe is.

Az új munkáltató módszer tehát hozza magával a következő 
lépést : nagyobb mértékben kell belevonni a kísérletek végzésébe is a 
tanulókat; ha lehet, az egész osztály minden tagja egyénileg végezzen 
el egy-két kísérletet, de ha ez kivihetetlen, a közös kísérlet eredmé
nyeinek feldolgozásában nagyobb tevékenységet kell a tanulóknak 
biztosítani, emellett a fizika iránt különösebb érdeklődést mutató 
tanulók számára intenzívebbé kell tenni a fizikai gyakorlatokat.

Debrecen.
Jukacs István.

A  falu helyzete és a tanítóképzés.
A Magyar Szemle 1932 okt. (62.) számában Szilágyi László, 

a magyar falu helyzetét tüzetesen vizsgálgatva, azt valóban kétségbe- 
ejtőnek találja. S mikor a súlyos bajokból kivezetődés útjait ku
tatja, lemondó hangon állapítja meg, hogy a falu hivatásos vezetői 
— lelkészek és tanítók — a kívánatosnál csekélyebb megértést 
tanúsítanak a falu megoldásra váró feladatai iránt, aminek egyik 
legfőbb oka, mint mondja, hogy ezek a vezetők „úgyszólván semmi 
szociális és gazdasági kiképzést nem kapnak.“

Már közhellyé lett, hogy mikor nemzetünk sorsát vizsgálgatjuk, 
elsősorban falvaink és falusi népünk anyagi és szellemi viszonyai 
érdekelnek. Ma kell is, hogy fokozottabban foglalkoztassanak, mert 
ha sorra vesszük e viszonyokat, azt tapasztaljuk, hogy a falu szük
ségletei sajnálatosan nem állanak arányban azok kielégítésével. 
Joggal gondolunk tehát arra, hogy a falusi értelmiség között a tanító 
működésében is fogyatkozást keressünk.

Az említett cikk a tanítóképzés reformjában lát megoldást.
10 A gimn. tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások. (1903—1338, 

sz. rendelethez.) 228—29. és 230. lap.
11 267. lap.
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Célunk most az, hogy végigkutassuk : mennyiben megokolt a tanító- 
képzésben keresni hibát a falu-probléma szempontjából, továbbá, 
hogy van-e ilyen reformra lehetőség, esetleg szükség?

A falu helyzetének különbbé tételére, a falusi lakosság szintája 
emelésére a magyar tanítónak két útja van : 1. hosszú, de természe
tes út, ami a tanító igazi hivatása, hogy iskolai növendékei útján 
közvetve hat a falu minőségének alakulására ; 2. a közvetlen hatása 
az iskolánkívüli népművelés sokágú alkalmaiban (tanfolyamok, 
előadások, levente-szervezet, néppel érintkezés, stb.).

Arra nem törekedhetünk, hogy a falu minden problémáját 
a tanító hatásának (közvetlen és közvetett) útjain minden esetben 
végigkísérjük. Ha a megoldásra váró feladat-csoportokat vizsgáljuk 
a falu válságos viszonyai közt, úgy találjuk, hogy azok át- meg át 
vannak szőve olyan szociális és gazdasági, közigazgatási és a köz
nevelés szervezetéből folyó kérdésekkel, amelyek megoldására, vagy 
akár a kérdés enyhítésére is a tanítónak sem felkészültsége, sem 
módja nem lehet. Ilyen falu-problemák1 : Szembetűnő elmaradott
ság anyagi téren, amely a mezőgazdasági viszonyokban tükröződik. 
Ámde tudnunk kell, hogy a népiskolának nincs módja arra, hogy 
gazdasági jellegű iskolává alakuljon felső tagozatában, mert még nem 
valósult meg a 8 osztályú elemi népiskola. (Ok a köznevelés szerveze
téből folyik.) Ilyen módon nem történhetik az iskolán keresztül 
a falusi gazdálkodás helyes irányú, adott viszonyokkal és lehetősé
gekkel számoló fejlesztése.

Egyetemes mezőgazdasági válságból ered, hogy az egyoldalú 
szemtermelés ma káros. Idetartozik a többtermelés, értékesítés 
problémája, a megváltozott piac-viszonyok felismerése, amelyek 
megvilágítása és megváltoztatása megint nem tartozik a tanítói 
munka közvetlen körébe. Itt említjük még meg, hogy az őstermelők
nek több, mint fele nem a saját földjét műveli, ennek a kérdésnek 
a rendezése sem művelődéspolitikai, hanem elsősorban birtok(tele- 
pítés-)politikai kérdés. Pl. ennek a helyes megoldásától is függ 
a nemzeti társadalom nyugalma, békéje, így a tanító tevékenysé
gének részben eredménye is.

Tehát sok falu-feladat megoldása jórészt sem a tanítótól, 
sem a tanítóképzéstől nem függ. Kétségtelen azonban, hogy sok 
jórészt függhetne : Tartózkodni szeretnénk a reform-ajánlástól, 
a reformálás szükségét azonban rögtön fel kell ismernünk, hogyha 
a tanítóképzésünket a falu, főleg a mostani falu nézőszempontjából 
szemléljük. Nézetünk szerint csak a magyar nemzetet (ebben benne 
van a nép is !) igazán ismerő foghat a falu-probléma megoldásába. 
A falu ismerése túlzás nélkül feltételezi a magyar nép (nemzet) 
ismeretét. Azt szokták mondani, hogy a tanító népnevelő. Jobb 
ennek tágabb körű fogalmazását adni : nemzetnevelő. Vájjon ismeri-e 
a tanító a nemzetet ? Azt követeljük a köznevelés mindegyik szer

1 Megvilágította Radnóti István. Magyar Szemle, 1929 június.
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vezett intézményétől, hogy nevelése a nemzet folyton alakuló életé
hez alkalmazkodó nevelés, azaz nemzeti nevelés legyen. Vájjon a nem
zetnevelő tanító nevelése nemzeti-e, vagyis eljut-e a tanító pályára 
készülés közben tudatosságának arra a magas fokára, hogy nevelé
sét a nemzet életéhez alkalmazza, vagyis, hogy nemzeti nevelése 
legyen ?

A tanító pályára készülése közben sem rendszeres néprajzi, 
sem néplélektani, sem nemzet-társadalomtudományi oktatást nem 
nyer, amiből természetes, hogy sem a falut, sem a falusi lakosságot 
benne nem ismerheti meg úgy, hogy sorsának alakítására vállalkoz
hatnék. Tehát beszélhetünk a falu szempontjából a tanítóképzés 
reformjának szükségéről, mert a tanítónak iskolából vitt felkészült
sége jelenleg valóban nem alkalmas arra, hogy falun —■ nemzeti 
tudatosság híján — nemzeti nevelést folytasson.

Olcsó általánosítások helyett tényekre hivatkozunk. Az egyete
mes tanítóképzésre vonatkozó hivatalos tanításterv így tűzi ki 
a tanítóképzés célját : ,,A tanítóképzés feladata egészséges, vallá
sos és hazafias, művelt, hivatásukat értő és szerető tanítók nevelése.“ 
Ha végiglapozzuk a tanítástervet, akkor a művelődési anyagban 
hiába keressük a „művelt“ szó tartalmához tartozó, fent említett 
nemzet-ismertető tárgyak elemeit is, pedig —• véleményünk szerint — 
a magyar „népnevelő“ műveltségének alkotórésze, tartalmi jegye 
a magyar nemzet lelke minden megnyilatkozásának ismerete, a ma
gyar társadalom jelen sorsa, életének irányulása. Bár a tanítóképzés 
egyes tárgyaiban nem idomulhat a magyar falu sajátos állapotához, 
a tanítóképzés szervezete sem alkalmazkodhatik a város és falu 
szükségleteihez, mégis az említett nemzetismereti tárgyak beveze
tése és egyes tárgyak (földrajz, közgazdaságtan, magyar irodalom) 
sajátos oktatása közelebb vinné a tanító t a falu igazi szemléletéhez, 
így mondottuk, hogy a ,,/aZu“, nem egy-egy falu, hiszen nehézség, 
hogy ahány a falu, annyiféle. Igaz, hogy anyagi helyzetüket tekintve 
csak fokozatbeli különbségek találhatók. Weis István azt írja, 
hogy, „vannak általánosan érvényesülő tételek a falusi lakosság 
egyes csoportjainak életében, összealakulásában, behatásokra érzé
kenységében. Alig van azonban olyan valami, ami a falut, mint élő 
szervezetet, mint összefoglaló egységet más hasonló egységekkel 
azonos síkra vetítse“ .2 Ez olyan valóság, ami a tanítóképzésre azt 
a feladatot rój ja, hogy ne kész, egy-egy falu ismeretét igyekezzék 
nyújtani a tanítójelöltnek, hanem inkább a falu-ismerésre alkalmas 
készségek és képességek szerzésére adjon alkalmat.

Nézzük egyenként, mi az, ami a tanítóképzőintézeti Tanítás
terv és utasítás célkitűzései, elvei és követelményei szerint — ha 
nem a kívánt mértékben is — a tanítóképzésben a falu-ismertetés
hez egy-egy vonással járul.

A IY. o.-ban a földrajz előkészít ugyan a falu megismerésének

2 A mai magyar társadalom, 35. 1.
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szempontjaira, de nem falu-ismeretre. Heti egy órában (összesen 
mintegy 30 órában !) általánosságban főleg a földrajzi elemek 
megvilágítása ju t előtérbe.

A III. osztály történelmével kapcsolatosan társadalmi fejlő
dés ismerete címen volt szocío/o'^ia-tanitás 10—12 órán át, ez csak 
történelmi áttekintés volt s most egy rendelet odakapcsolta az V. o. 
közgazdaságtan anyagához, miközben a közgazdaságtan heti egy 
óráját — elvéve az egészségtan oktatásától — két órára emelte fel. 
A falu nézőszempontjából önkéntelenül eziránt a tárgy iránt ébred 
legnagyobb bizalmunk. S arra kell rájönnünk, hogy sem a célban, 
sem a részletes utasítás rendelkező részében elő sem fordul ez a szó : 
nemzeti, ami a nemzeti tudatosságra nevelést követelné. Az Utasítás 
szerint a cél „elsősorban oly ismeretek szerzése, amelyeknek birto
kában a leendő tanító bepillantást nyer a társadalom gazdasági és 
szociális életében előforduló jelenségekbe, észreveszi az ezekben 
megnyilvánuló törvényszerűségeket és helyesen következtet oko
zati összefüggésükre“ . A bepillantás szép szó, de a tény a következő : 
A tanítóképzőintézetekben a közgazdaságtant a történelem tanára 
tanítja, akitől elvárja az Utasítás, hogy elsősorban történelmi pél
dákkal világítsa meg a törvényszerűségeket. Ezek a példák pedig 
a régmúlt jelenségei, nem mai s rosszabb esetben nem is magyar 
jelenségek. De ha magyar is, nem a közvetlenül ható, jelenjét élő 
társadalomból s főként nem a falu társadalmáról vett, mert a törté
nelem tanára a történelmet legjobb esetben 1920-ig tanítja, a mai 
társadalom élete pedig felette bonyolult. Hol vagyunk mi 1920. 
óta ! Azt is kívánja az Utasítás, hogy a „társadalmi felelősségtudat 
felébresztése, az emelkedettebb erkölcsi felfogás“ fejlesztése is 
történjék. Hogyan létesüljön bennük komoly felelősségtudat olyan 
társadalom iránt, melyet meg sem ism ert; mindenki csak a jelen 
és ebből következően a jövő társadalmáért érezhet cselekvéseiben 
komoly felelősséget.

A magyar irodalomtörténet tanításában is van ilyenféle hiba. 
Az ú. n. kötelező olvasmányok csak a letűnt, megváltozott magyar 
társadalmak életét állítják tanítójelőlijeink elé.

A gazdasági ismeretek tanítása a legjellegzetesebb falusi foglal
kozáshoz viszi közelebb a tanítót, de már célkitűzéseiben érezteti, 
hogy teljes munkát nem végezhet, amikor olyan hajlamot akar 
ébreszteni a jelöltben, hogy később speciális tanfolyamokon magát 
tovább művelhesse.3 Az sem kisebb baj, hogy a legtöbb tanítóképző
ben gazdasági ismeretek tanítására nincs szervezett tanszék sem, 
sok helyt mintatelep, — kert nincs a gyakorlás számára. Nincs 
módjuk a tanítójelölteknek, hogy belássák, mekkora jelentősége 
volna a mezőgazdasági termelés átszervezésének, az önművelésükre 
nem adhatnak a tanárok kezükbe jó kézikönyvet a szociológiához, 
stb.

3 Tudtommal csak az egyetemen tanítanak nemzetgazdasógtant!



188 PROTEST ÁNS  T A N Ü G Y I  SZEMLE

A közgazdaságtan tanítási óráinak a felemelése a szükséglet 
megérzésének jele, de nem megoldás, csak foltozgatás. A minden 
tárgyban megkövetelt gyakorlati teljesség sem pótolhatja a magyar 
néplélek, néprajz, társadalomrajz, politika tanítását. Gyökeres 
megoldásra van szükség. Ne más tárgyak keretében, mintegy részlet 
célként igyekezzünk ezt a nemzeti érdekű feladatot elvégezni. Ha 
belegondolunk, belátjuk, hogy megérdemli a magyarság zömének 
sorsa a magyar tanítóképzésben az öncélúságot.

A népművelés feladatait is csak öncélú tárgyak tanítása közben 
történő felkészülés oldhatja meg. Ebből a felkészülésből nemzeti 
tudatosságnak kell származnia, mert csak ez a tudatosság lehet 
a nemzeti nevelés feltétele, a nemzet mai anyagi és szellemi helyzeté
nek teljességben való megértése a közvetlen múltból. E nélkül a tanító
nak a nemzeti munkában való tudatos részvételét nem biztosíthatjuk.

Minél teljesebb körben igyekszünk a felvetett kérdést megvilá
gítani, ezért idekívánkozik annak az esetleges ellenvetésnek a bírálata 
is, amely szerint a tanítónak készülő növendékek javarésze úgyis 
faluból való, így családi környezetből ismeri már a falu helyzetét, 
derengő kérdései egyben a családnak is problémái voltak. Ám a 
tanítónövendéket származási körülményei sem ju ttatják  a falu meg 
ismeréséhez. Többnyire faluból kerülnek ugyan, de abban a korban 
jutnak nagyobb közösségbe tanulni, amikor éppen a társadalmi élet 
eddig nagyon bonyolultnak látszó sajátosságaira, a nemzeti szokások 
stb. tudatos szemlélésére vetődnék tekintetük. A tanítói hivatásra 
készülés helye rendszerint nagyobb város, de ha mezőváros is, akkor 
sem él a jelölt társadalmi életet, a tanítóképzés rendtartása szigorú 
bentlakásra (internátus) kötelez, az internátusból csak az intézetbe 
vezet az út s onnan vissza.

Ha már reformálunk, felfelé irányuló törekvésre is szükség van. 
Szerves összefüggésben kell állania a tanítóképzésnek a tanítóképző
intézeti tanárképzéssel. A kérdésünk nézőpontjából a tanítójelölt 
nevelője (tanára) sem készül elő, ma még minden a tanár személyes 
érdeklődésétől függ, vájjon a gondjaira bízott tanítóképzős ifjúság 
kap-e a tanártól indítást ilyen irányban is tárgytanítása közben ; 
serkent-e a falu helyzetének tanulmányozására, megvillantja-e 
előttük a kérdés fontosságát? Azt ugyan megkívánja a népiskolai 
tanításterv, hogy a tanító ismerje meg azt a közösséget (falut), ahol 
tanít, mert tanítania kell a község múltjáról, régi és új szokásairól, 
a nép ajkán élő mondákról, népmesékről, sőt a babonáiról is tudomást 
kell szereznie, hogy ezek elleni védekezésre tanítson, de erre a munkára 
nemhogy rendszeres oktatást, de még irányítást sem kap. Legfeljebb 
annyit tud mondani a neveléstan tanára, mikor ezt, mint követel
ményt állítja a növendéke elé, hogy igyekezzék a nép közé vegyülni 
(kukoricafosztás, szüret stb. alkalmával), ismerje meg szokásaikat, 
lesse el a lelki megnyilatkozásaikat, de hogy mindezt hogyan dolgozza 
fel, mit tekintsen belőle értékesnek, tehát megtartásra méltónak, 
mi legyen a minél teljesebb megismerés módszere, meg nem tudhatja.
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Az elméleti megalapozás, elvek szolgálhatnák a gyakorlati eligazodást, 
de ilyen tanítástárgy nincs.

Nincs tehát összehangzás a tanítóképző és a népiskola tanítás
terve között. Olyan valamit követel a tanítótól, amire a tanítójelölt 
nem készült.

A magyar faj, nép vonásainak kellő ismerete nélkül megy ilyen 
módon a tanító a faluba tanítónak. O tt rengeteg feladattal találkozik 
az iskolai munkájában, amelyeket alig képes legyőzni, még több 
feladattal iskolánkívüli népművelési szerepében, amelyeket szinte 
legyőzhetetleneknek ismer meg, vagy esetleg nem törődik velük. 
A sok nehézség a járatlan, fiatal tanítók legtöbbjét elkedvetleníti. 
Hiába jóindulatú s törekvő, ha nem kapja meg hozzá az alapvetést. 
Elcsügged, mert belátja, hogy nemcsak a maga eszményi célját, 
hanem a felsőbbség s a reászorulók várakozását sem elégítheti ki. 
Hamarosan be kell látnia, hogy a képzése belőle csak átlagemberei 
nevelt, hivatalnokká válik, nem szerezve meg a készséget a változó 
viszonyok és a bennük változó feladatok elvégzésére, hivatásának 
nem élhet. A sikertelen munka érzése kiöli belőle a lélekkel dolgozás 
vágyát. Mindezekhez mintegy súlyosbításul hozzájárul, hogy minő
sítése, vagy egyéb okok miatt lenézik a „felsőbb körök“, de nincs 
tekintélye a szülők előtt sem, hiszen „m iatta“ adóznak, megfizetik 
kántori szolgálataiért („belőlünk él“). Anyagi függetlensége sincs 
csekély illetménye miatt s hogy legyen, olyan helyre házasodik, 
amely számára fokozódó szellemi értékcsökkenést jelent.

Mindezek miatt nem lehet komoly kezdeményezője nagy jelen
tőségű gazdasági stb. mozgalmaknak. Ezért kell elsilányulnia nép
művelő iskolánkívüli tevékenységének is. „A magyar népművelés 
körvonalai“ c. munka4 akkor foglalja össze az idevágó tudnivalókat, 
amikor sok-sok eredménytelen évre tekinthet az vissza. Ez az iskolán
kívüli népművelés különben társadalmi munka, az állam csak irányít 
és tervszerűbbé igyekszik tenni, de a közigazgatás kezébe került. 
Akár ismeretterjesztő előadás, akár népművelési tanfolyam e nemzet
művelő tevékenység eszköze, faluban tanító az ellátója, aki a meg
bízatást el is fogadja. A tapasztalatok elszomorítók, ha nem is álta
lánosan. Nem új, amit mondunk. Az előadások nem valának terv
szernek, az előadók nem a népi szükségleteket tekintik irányadónak, 
hanem a maguk érdeklődését. Flgy mezőváros (Nagykőrös), hol eléggé 
kedvezőtlen elmaradottságot láthatunk a mezőgazdasági termelés 
fejlődése szempontjából, amely új téli gazdasági iskolájába alig kap 
10—15 növendéket, népművelési előadásaiban a következő tárgy
választással gazdagította lakosságát: eszperantó-tanfolyam, az indiai 
monszun szelek járása, az afrikai majom tulajdonságai stb.

S közben a falu tanítója egyes esetek kirívó példáiból tévesen 
ítéli meg a falu népét, nem ismeri a népet alkotó jegyeket. így nincs 
áthatva attól az igazságtól, hogy a falvakat az anyagi boldogulásra

4 Fekete József, 1931.
3
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törekvés jellemzi, az egymás megbecsülésének is ez egyik alapja ; 
hogy üzletileg (üzemtanilag) ennek ellenére nem tanult (nem élelmes 
a falu) ; hogy a falusi ember a mennyiségre inkább, mint a minőségre 
ad, mert nem tud a távoli haszonért dolgozni; hogy haladni is tud 
azért, bizonyítják a géppel dolgozás növekvő statisztika-számai. 
Nem tudja, hogy a határozott bizalmatlanság, amellyel azokat 
fogadja, akik feléje segítés céljából közelednek, nem faji jegy, csupán 
a közelmúltból leszűrt tapasztalatok eredménye. Nem veszi észre a 
tanító, hogy az iskolaszervezetből folyik az és a tanító személyes 
munkájának az eredménytelensége, ha a családi hagyományok még 
most is el tudják nyomni a továbbműködés vágyát a serdülő gazda
ifjúban. Mindez az iskola hatásának az elégtelenségéből származik-, 
gyakran a tanító maga kicsinyli le a falusi egyszerűséget (főleg a 
városból származó), nem . ügyel arra a jelenségre, hogy aki faluból 
általában művelő középiskolába, vagy egyetemre ju t, elveszett a 
falu számára, mert elnyeli a város. Pl. nem megy vissza falujába 
orvosnak.

A felsorolt sok-sok tapasztalati tény szörnyű veszedelmeket rejt 
magában. Kereken egymillió növendék jár tanító elé, még pedig 
nagyobb részében falun, mert a 6000-nél több népiskola közül kb. 
5300 falusi egy-, két-, három- és négytanítós elemi iskola. Még nyil
vánvalóbb a népiskola hatása, ha tudjuk, hogy a népiskolai növen
dékeknek csak 5%-a megy magasabb fokú iskolába, a többi a tanító 
vezetése alatt álló hároméves továbbképző (gazdasági) iskolába, 
melynek célja, hogy a mindennapi iskolában tanultakat állandósítsa 
és kiegészítse. Meg kell jegyeznünk, hogy ez az iskola, az elemi 
iskolai oktatás mostohagyermeke. Sem a tanítónak nem kedves, sem 
a felügyeletnek nem „fontos“ . Pedig a fejlődésnek legtöbb figyelmet 
és gondozást kívánó szakasza : a serdülés korába esik ez. Nagyrészt az 
itteni gondozás mértékétől függne, merre veszi irányát a serdülő 
fejlődése. Sok helyt végre sem hajtható, épp a legfontosabb tudni
valók tanításában, pl. a férfi egytanítós falusi iskolában, hogyan 
tanuljanak a leányok csecsemőápolásról? A felekezetek nem is ta r
toznak a törvény értelmében ilyen iskolát fenntartani, vagyis az 
iskolák több, mint kétharmada. Jó, hogy nem élnek ezzel az engede- 
lemmel !

Bizony sok a tanító dolga, fel is merül a kérdés : Vájjon a tanító 
betöltheti-e szervezett alakban iskolánkívüli népművelő hivatását? 
Vájjon kívánhatjuk-e, hogy a heti 30—35 órában iskolában fáradó 
tanító, ki mellesleg kántor, ifj. egyesület vezető, leventeoktató, 
délutánonként iskolai fogalmazvány javító, szövetkezeti könyv
vezető, ki lelkiismeretesen készül másnapi iskolai munkájára, 
e munkáin túl a falu felnőtt társadalmának hivatásos, kellőleg fel
készült nevelője legyen? Lehet-e kívánni a mai tanítóképzés keretei
ben, hogy még erre is előkészüljön öt év alatt? Egy, a tanítóképzés 
reformjával foglalkozó eszmefuttatás, bizonyára mind e kérdések 
súlyossága miatt, szívesen látna a tanító mellett egy külön népok
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ta tó t.5 Ha problémánkat áttekintjük, valóban célravezetőnek ta r
tunk egy külön iskolánkívüli népnevelőt, külön feladatkörrel, külön 
sajátos előkészüléssel. Reá bíznánk a továbbképző iskolát is. 
Ahogyan szükség van a tanyákon agrár-settlementre.8

A felsorakoztatott tényekben, a látszatnak talán külső vagy belső 
érveinek erőltetése nélkül sikerült rámutatni, a magyar falu helyzete 
meg a tanítóképzésünknek valóban szoros kapcsolatára. A falu prob
lémája Magyarországon kitart a világ agrárválságával. Ez pedig 
hosszú életűnek ígérkezik, mint minden olyan válság, amely vég
eredményében a szellem válsága. Akár a mezőgazdasági termelés 
átszervezésével, akár az agrártermékek árának más anyagi javak 
árával való kiegyensúlyozásával akarják enyhíteni, sőt megszüntetni, 
a magyar falu nem várhat a végtelen sorú világgazdasági konferen
ciák ígéretes eredményeire. Nem szándékunk a mindenáron való 
reformálást ajánlgatni, de a fentiekből talán nyilvánvaló, hogy segí
teni kell és lehet is az ismertetett szükségletek kielégítése érdekében. 
Pl. tanítástervi módosítással úgy, hogy a tanítóképzés IV. és V. osz
tályában a rajzi két-két órát magyar nemzet-társadalmi, falu
ismereti tárgyak tanítására fordítanánk. Amennyire a tanítónak a 
rajzi készséget el kell sajátítania, az I—111. osztály rajztanítása elég, 
felemelt óraszámban. így éppen az érettebb kort ju ttathatjuk abba 
a helyzetbe, hogy komoly, jelenvaló, megoldásra váró nemzeti fel
adatokkal megismerkedjék.

Az előző nemzedék a magyar nemzetiségi kérdésről nem tudott, 
a mai ifjúság a társadalmi, a nemzet most alakult sajátos viszonyairól 
nem kapja meg az eligazodáshoz feltétlenül szükséges tudnivalókat. 
Ebből azután tömérdek baj, félreértés, ellentét származik. A múltra 
vonatkozó és a jelen megértetését akaró komoly vizsgálódás ered
ményeképp mondja Imre Sándor : ,,A magyarságban levő erők ki
fejtése fennmaradásunk egyetlen biztosítéka volna már ma is.“7 Akik 
felelősséget érzünk a nemzet jövőjéért, törődnünk kell a magyar erők 
méltó megismertetésével és lehető kifejtésével a fent megmutogatott 
utakon is.

Nagykörös. Juhász Béla.

5 Tanítóképzés és papnevelés. Dr. Becker Vendel. Szeged, 1932.
6 Magyar Szemle, 1929. 28. sz. Joó Tibor és Buday György, A tanyai 

agrár-settlement. Szeged, 1929.
7 Protestáns Szemle, 1932 okt. sz. Az ifjúság és a mai élet nagy kérdései.

3»
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H A Z A I ÉS K Ü L F Ö L D I IR O D A L O M .

Pedagógiai Szemináriumok. Sajtó alá rendezték : Kehrer Károly 
és Krehnyay Béla.

Az elemi iskolák új tantervének célja a munkaiskola megterem
tése. A tantervi utasítás a cél felé vezető útat is kijelöli. Az úton 
való járást azonban a pedagógusoknak maguknak is gyakorolniok 
kell, hogy gyermekeiknek, népüknek megbízható vezetői lehessenek. 
A pedagógiai szemináriumok ilyen járás-gyakorlati alkalmak a 
tanügy mezején. S jó szolgálatot tesz az iskolának s általa a köznek 
az, aki az ilyen összejöveteleken felvetődött értékes gondolatokat 
megrögzíti.

Kehrer Károly és Krehnyay Béla vállalkoztak erre a munkára, 
amikor a pestmegyei tanítóság szemináriumi dolgozatait összegyűj
tötték s könyvalakban kiadták. Most jelent meg a Pedagógiai Szemi
náriumok III. s egyúttal utolsó kötete, mely 291 oldalon (hat fejezet
ben) fejezetenként egy-egy élvezetesen megírt elméleti előadás után 
legnagyobbrészt szép és átgondolt gyakorlati tanítási vázlatokat hoz 
a természetrajz-gazdaságtan-háztartástan, a természettan-vegytan, 
az egészségtan, ének, rajz-kézimunka és a testgyakorlás tárgyköréből.

A tanítások témáit szerzőik szerencsésen választották meg, 
amennyiben a III—VI. osztályok legfontosabb tételeinek néhányát 
dolgozták fel. A tanítás mindenkor bő, lehetőleg közvetlen szemléleti 
anyagra támaszkodik. Menete — amellett, hogy a gyermek önte
vékenységét a lehető legnagyobb mértékben szerephez ju tta tja  — 
a legtöbb esetben szigorúan törekszik a tanítási cél felé. A nevelői 
momentum sem szorul háttérbe. A kifejtett igazságok mélyítésére 
sok esetben találunk koncentrációs kapcsolásokat. Fogalmazás, 
rajz, dal, kézimunka, mint segédeszközök is mindig szóhoz jutnak, 
valahányszor erre jó alkalom kínálkozik. A gyak. tanítások nyelve 
világos, magyaros, csak nehány helyen jelentkeznek modorosságok.

A könyv kiállítása csinos, de ára túlságosan magas : 7 P. Néze
tünk szerint a mai viszonyok között oly könyvet, mely nemcsak a 
ped. közületek könyvtárpolcaira akar kerülni, sokkal olcsóbban kell 
piacra hozni.

Petri Pál, közoktatásügyünk hivatott vezérének ajánlósoraival 
fejezzük be könyvismertetésünket :

,,A nemzeti munkaiskola érdekeit szolgáló pedagógiai szeminá
riumokban elhangzott előadásokat tartalmazó ezen könyv tiszteletre
méltó eredménye a Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegyei tanítóság meg
értő, harmonikus munkájának. Bizonysága annak, hogy az egyetértő 
hivatásszeretettel és erős akarattal végzett tanítói munka mindig 
kiváló eredményeket teremt.“

X .
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Laurentzy Vilmos d r .: Űj magyar iskolapolitika. A gazdasági 
szakoktatás főbb kérdései : Észszerű magyar iskolapolitika ; A gazda
sági szakoktatás észszerűsítése általában ; A mezőgazdasági oktatás ; 
A kereskedelmi oktatás ; Az ipari oktatás. Egyetemi-nyomda. Buda
pest, 1933. Ára 1.20 P. 50 1.

A főcím és az utána következő mellék- és alcímek elmondanak 
nekünk mindent. Laurentzy Vilmos nem új ember ebben a kérdésben, 
régi munkása a nemzeti megújhodás eszméjének. Abban teljes igaza 
van, bogy : minden nemzetnek olyan volt a sorsa, mint aminő volt 
iskolapolitikája. A nemzetek azokon keresztül tudták akaratuknak 
bélyegét az államkormányzásra rányomni és a lakosságot célkitűzésük 
irányába cselekvésre ösztönözni. Nálunk a középiskolák mindenha 
betöltötték hivatásukat a nemzet életében és nevelésében. Egyről 
azonban lassan megfeledkeztünk, hogy Magyarországnak nemcsak 
elméleti tudósokra, hivatalnokokra, hanem képzett, tudós gyakor
lati gazdákra is szüksége van. Még a nagybirtokok megkapták a 
kiképzett gazdatiszteket, hiszen békében négy gazdasági főiskolánk 
volt, de ott volt és ott van ma is a gazdatömeg, a kisgazdák osztálya, 
akik 65%-át teszik az ország lakosságának. Volt-e ezeknek megfelelő 
iskolájuk? Sajnos, a felelet tagadó.

Voltak és vannak földműves iskoláink. Nagyszerűen működik 
némelyik, de nem kisgazdákat, hanem a nagybirtokokra mezőgaz
dasági cselédeket (béresgazdákat) képeznek bennük. Kehidáról 
eddig egy (1) ment haza a saját gazdaságába, a többi urasági cseléd 
lett, tehát nem földműves-iskolák. Ne is csodálkozzunk ezen, 400—500 
holdas birtokokon nem lehet és nem is szabad kisgazdákat nevelni. 
Tessék elmenni Németországba, Dániába, a svédek, finnek közé, 
ott megláthatjuk, mint nevelik az ország leendő kisgazdáit (ottani 
nyelven : parasztokat).

Nem tudták átalakítani az egyes vidékek gazdasági képét az 
ú. n. önálló gazdasági népiskolák sem. Pedig sok kiváló ember taní
to tt bennük, de a legtöbbször nem kaptak fölszerelést, vagy nem 
ereszkedtek le a nép értelmi fokához. I tt vannak az újabb középfokú 
mezőgazdasági iskolák, ahol még szintén nincs siker, mert a tanuló
anyag csak bizonyítványt, képesítést, hivatalt akar, de munkát nem. 
Csak egy segíthet: a munka öröme és boldogsága, az alkotás vágya, 
az úrhatnámság száműzése. Jó, hogy nem csináltak „tanárképzőt“ 
az eddig meglevő négy felső mezőgazdasági iskola részére. Szakem
berektől, hozzáértőktől vezetett, irányított munka a lényeg, nem 
a sok rendelet és az egyes szakminisztériumok között való súrlódások 
és ellentétek, hatásköri féltékenykedések, aminek éppen a gazdasági 
iskolák itták meg a levét, de a kárát az ország, a nép látja. Bizony, 
hazánk kisgazdáinak a nevelése a semmivel ér fel szorosan véve. Éz 
annál szomorúbb, mert ebben a tipikus mezőgazdasági államban 
50-nél több felsőkereskedelmi iskola van, pedig a kereskedők csak 
7%-át teszik az ország lakosságának, míg a kisgazdák 65%-át. A mai
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nagy munkanélküliségen csak a kisgazdák nevelésével és okos föld
birtokreformmal lehet majd segíteni.

Laurentzy Vilmos nagy szeretettel foglalkozik az egyes iskola
fajokkal, kiépíti tervezetét az elemitől fölfelé az egyetemig, miközben 
még az egyes szakminisztériumok között is elosztja a megfelelő 
iskolákat. Sőt váltakozó beosztásokat is ad. Mi csak sikert kívánunk 
eszméi megvalósulásának, hogy minél előbb szakképzett, tudós, 
munkás, lelkes kisgazdái legyenek ennek a jobb sorsra érdemes, sokat 
szenvedett, szegény országnak. Horváth Károly.

Dr. Hermann-Czincr Alice és Dr. Lénárdt E d it: A modern tanítás 
eredményei (összehasonlító lélektani vizsgálatok). A Jövő Utjain 
kiadása. A Jövő Útjain pedagógiai folyóirat első száma teljes mű, 
mely könyvalakban is kapható.

A modern tanítási és nevelési törekvések objektív ellenőrzése, 
a hagyományos pedagógia módszereivel való exakt összevetése e 
munka célja. Az összehasonlító vizsgálat a modern pedagógiai irány
zatok megvalósítóit (Családi iskola, Új iskola) állítja szembe a kon
zervatívabb hivatalos pedagógia legjobb képviselőivel (a legelitebb 
fővárosi községi iskola és két kitűnő magániskola). Mindkét oldalon 
elemi iskolákról van szó, mégpedig az alsó négy osztály tanulóiról, 
akiket a szerzők az első osztálytól a negyedikig kísértek módszeres 
megfigyeléseikkel és kísérleteikkel. Az eredmények szerint a modern 
iskola a gyermek érdeklődését, megfigyelőkészségét sokoldalúan fej
leszti, önálló gondolkodásra és kiritkára szoktatja, szociális alkal
mazkodóképességét neveli, fantáziatevékenységét megóvja, gyakor
lati gondolkodását és kézügyességét kifejleszti. A konzervatív iskola 
pozitív útravalóul a figyefmi koncentráció tréningjét, a nyelvbeli 
ldfejezésben elsajátított jártasságot adja ; végül pontos és rendes 
munkára nevel. Igen érdekes, hogy a modern iskolák önállóbb, moz
gékonyabb gondolkodású neveltjei a középiskolákban nagyobb 
arányszámban érnek el jó eredményt, mint a másik iskolatípus 
fegyelmezettebb, rendesebb, koncentrációképesebb növendékei, holott 
a köztudat szerint éppen ez utóbbi tényezők szoktak a tanulási ered
ményben elhatározó szerepet vinni. A vizsgálatok, melyek tudo
mányos pártatlansággal m utatják meg, hogy a kétféle pedagógia 
mely irányban mozdítja elő és mely pontokon akasztja meg a gyermek 
lelki fejlődését, gondolkodásra kell, hogy késztessenek minden peda
gógust.

Mitrovics Gyula: A neveléstudomány alapvonalai. Debrecen— 
Budapest. 1933. 339. 1. Ára 12 pengő.

Weszely Ödönnek a kulturális értékekre alapított, egészen 
kultúrfilozófiai irányú, Imre Sándornak főleg gyakorlati értékű 
neveléstudományi munkái mellett Mitrovics Gyula könyve, ki
fejezetten pszichológiai felépítésű lévén, határozottan hiányt pótol. 
De nemcsak ezért nagy nyeresége gyér neveléstudományi irodai
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inunknak ez a nagyszabású mű, hanem legfőképpen azért, mert min
den tudományos alapossága mellett is könnyű, élvezetes stílusával 
vonzóvá is tudja tenni tárgyát. Középiskolai tanításunk egyik égő 
sebe, hogy tankönyveink legnagyobb része valami földöntúli tudós- 
stílusban írva elviselhetetlen nehézségek elé állítja a gyermeket, 
s a tárgy iránti érdeklődést megsemmisíti. Még több a ne
hézség egyetemi kézikönyveinknél. — Mitrovicson határozottan 
megérzik, hogy gyakorló pedagógus, aki a tudósság látszatáért 
nem áldozza fel könyvének átlátszóságát és könnyen érthetőségét. 
Ezért az egyetemi oktatás, de a társadalom minden érdeklődő tagja 
számára, sokkal több ez az új neveléstudományi, mint egy új szak
könyv : élvezetes, vonzó, gondolkodásra késztető olvasmány. — 
Szerző megállapítja, hogy a nevelés elméletével foglalkozni elhárít
hatatlan kötelessége minden neveléssel foglalkozó egyénnek, s ezt 
a munkát műve jelentősen megkönnyíti számunkra.

Mint mondottuk, a mű egészben véve pszichológiai felépített- 
ségű. Kiindul az emberi lélek alapvető tulajdonságainak meghatáro
zásából s megállapítja, hogy az ember speciális sajátosságai : hogy 
vannak tudatos céljai, hogy beszélni képes, ami szellemi értékek ki
fejezését és átörökítését teszi lehetővé, hogy társadalmi kapcsolato
kat hoz létre, művészi tevékenységet folytat és főleg : a transzcendes 
világgal is viszonyba lép. Kialakítja önmagában a valláserkölcsi 
személyiséget az istenfiúság eszményi alakjában, s mint igazi erkölcsi 
lény, nem áll pillanatnyi hatások uralma alatt, hanem az emberi, 
sőt a kozmikus közösségbe is tudatosan kapcsolódik bele. A jellem 
( =  szellemerkölcsi készség!) tesz valakit valláserkölcsi, tehát 
cselekvőképes és gazdag személyiséggé, s ennek a jellemnek a ki- 
fejlesztése a nevelés feladata. Antropológiai alapon elindulva oda 
ju t szerző, hogy a nevelői optimizmus jogosult: bár vannak a neve
lésnek korlátái is, mert egyéniségeket meg nem változtathat, vannak 
lehetőségei is, mert főleg az alkalmazkodás és utánzás ösztöneire 
támaszkodva e gyermeki erőt és hajlamokat kifejlesztheti. A fej
lesztés eszközei között megemlíti szerző a sportot és cserkészetet is : 
nemcsak mint erőlevezetőket, hanem a fantáziát foglalkoztató, 
főleg pedig spontaneitást hordozó jellegük miatt. A nevelés célja 
ideális (,,az embernek a nemzeti társadalom szolgálatában álló vallás
erkölcsi személyiség méltóságára emelése“) ; fontossága egyre nő, 
mert kultúránk „önterhe alatt roskadozik“ és ezt feldolgozni csak 
egyre javuló módszerekkel lehet. Itt érvényesül Mitrovics pszicholó
giai beállítottsága és komoly felelősségtudata. Mert megállapítja, 
hogy ösztönszerű nevelő készség nem helyettesítheti az elméleti 
képzettséget és a gyermek rendszeres pszichológiai kutatásokon 
alapuló megismerését. E megismerésből fakad nála pl. a túlterhelés 
kérdésének igen helyes felvetése és megoldása, valamint a tanító 
személyiségének kellő értékelése. Szerinte a tanítónak mintaszerű 
valláserkölcsi személyiségnek kell lennie, aki a gyermeket eszmények 
felé vezetheti.
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A nevelés munkája maga testi és le lk i: értelmi, érzelmi és aka
rati irányú. Az értelmi nevelés lényegében ismeretnyújtás, de hatás
sal lehet az érzelmi életre is. A hangsúly a nevelésen van, tehát itt nem 
egyszerű tanításról van szó. Ezért szükséges minden egyes tárgy kere
tén belül a tárgy formális képzőerejét érvényre juttatni. Ezért fon
tos a gyermeki készség és tudás helyes viszonyának a megállapítása. 
Modern áramlatokkal szemben igen hasznos annak a felemlítése, 
hogy nem elegendő a megismerés, a megértés fokára való eljuttatás : 
az elsajátítás is elháríthatatlan követelmény. Ahol ezt a munkát, 
önfegyelmezést jelentő elem nem érvényesül eléggé, elhalványul 
a gyermekben a kötelességérzet és a jellem is.

Rendkívüli alapossággal és sok eszméltető adalékkal vannak fel
dolgozva a könyv következő fejezetei : a figyelem, szemlélet, emlé
kezet, képzelet és gondolkodás címen. Szól itt szerző a figyelem fizi
kai és pszichikai gátlásairól (,,a figyelmetlenséget csak egészen ki
vételes esetben lehet fegyelmi vétségnek tekinteni“), a szemlélet 
fontosságáról (tér, idő, történeti szemlélet; a szemléltetés legyen 
közvetlen, érzékletes, emocionális, részletes és összefoglaló !) és 
eredményének rögzítéséről. (Rajzolás !) Az emlékezet három faját 
(judiciósus, mechanikus és ingenuosus) a gyakorlati pedagógia 
számára igen használható módon dolgozza fel, aztán a bevésés 
mozzanataival foglalkozik. Hangsúlyozza a tanítás anyagának 
érzelmi vonatkozásait (legyen derűs az iskola hangulata !), szól 
a tanulás módjairól. Ajánlja a globális módszert, a halk fennhangon 
tanulást. Rámutat az iskola szokott hibájára, hogy nem nagyobb 
szakaszok elvégzése után, hanem csak az év egyharmadában ismé
teltet ; említi, hogy a tanulók kísérő mozgásainak (fészkelődés, 
firkálás, stb.) elnyomása gyakran többet árt, mint használ. Szól 
a fejlődésről is, majd a fantázia nagy szerepéről. A gondolkodás 
lényegének megállapítása után áttér az érzelmi nevelésre, ami az egyéni 
élet fejlődése és a társadalom szempontjából egyaránt fontos. Ér
zelmi élmények : az indulat, hangulat, érzületek, egyéni, közösségi 
és egyetemes érzések. Az érzelmi nevelés körébe tartozik az iskola 
megfelelő légkörének megteremtése, a büntetés vagy jutalmazás, 
mint lélekmegnyugtató ténykedés, a családi életben pedig különösen 
a vallásos szokások és életgyakorlat ápolása. A motívumeltolódás 
elvének alapján igen helyesli a szerző pl. a Heimatkunde-nek a hon
szeretet alapjául felhasználását. Gyakorlatilag jelentős megállapítá
sai : igen helytelen a gyermeket 10 éves korában pályaválasztásra 
kényszeríteni és — ami minket egészen közelről érdekel —, hogy 
a túlnépesség az iskolai munka legfőbb gátja. ,,Ez előbb vagy utóbb 
csőd elé viszi közoktatási rendszerünket“ (269. 1.). Az érzelmi neve
lésnél érvényesül legjobban az egyéni bánásmód fontossága. —- 
A könyv végső fejezete az akarat nevelésről szól. Részletesen és rend
szeresen tárgyalja meg az akaratszabadság problémáját (283—293.1.), 
beszél a közvetlen akaratnevelésről (felügyelés, büntetés, jutalmazás 
a motívumelméletre fölépítve — szoktatás). Hangsúlyozza a példa
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adás különös hatását a szülői ház, a tanár személyisége, a tanuló
társak (internátus !) figyelembevételével, még a hipnotikus szuggesz- 
tió jogosultságáról is szól. Majd a közvetett akaratnevelésben látja meg 
a nevelés egyik elsőrendű célját. Mert itt már nem múló hatások 
eléréséről van szó, hanem a gyermek egész jövendő lelki életének 
predefiaiálásáról. Ki kell fejleszteni benne a szimpatikus érzéseket, 
értelmi élmények során tulajdonukká kell tenni a helyes erkölcsi 
elveket, s ily módon erkölcsi, valamint vallási eszméken nyugvó 
széleskörű világszemléletet és világnézetet kell neki adni.

Az egész könyvből idealizmus, erkölcsi tisztaság és vallásos 
mélység sugárzik — minden póz és nagyképűség nélkül. Szilárd 
meggyőződésünk, hogy minden tanárnak nélkülözhetetlen olvasmány, 
de egyúttal gyönyörködtető pihenés is Mitrovics Gyulával együtt 
járni be a nevelés modern problémáinak tágas mezejét.

Soós Béla

M E G JEG Y Z ÉSE K .

Ollózás.
I.

A „Kálvinista Szemle“ folyó évi április 8-i számában a „Mit írnak mások“ 
rovatából idézzük a következőket:

„Az Országos Református Tanáregyesület elnöksége szétküldötte . . . a  
központi igazgatóság által elfogadott jelölő névsort. Kifejezzük, hogy szemé
lyileg kitűnő neveket találunk a névsorban. Egy hiányt azonban mégis talál
tunk. Ha az elnök Debrecenből, egy alelnük Debrecenből, főjegyző Debrecenből 
telik ki és természetesen a pénztárnok, ellenőr, ügyész és számvizsgá.ó is. .. 
vájjon nem hiányzik-e az az indítvány, amely a tanáregyesület „országos“ 
nevének megváltoztatására és kifejezőbb név felvételére tenne javaslatot ? I“ 
(Sárospataki Ref. Lapok. XXVIII. évf. -I. sz.)“ Szükségesnek tartottuk kö
zölni ezt az átvételt, mint bizonyítékát a református tanárság egyetértő, kar- 
társi megnyilatkozásának. Mert reméljük, azt senki sem várja tőlünk, hogy 
Sárospatak kifogásával érdemileg foglalkozzunk és azt cáfolgatni törekedjünk? 
Mindenki, aki csak az egyesületi élet abc-jével tisztában van, tudja : mik azok 
az elemi feltételek, amelyek nélkül egy egyesület adminisztrálása el sem kép
zelhető. :t0. éven át az Orsz. Ref. Tanáregyesület vezetőségének földrajzi 
hovátartozását mindenki magától értetődőnek találta. Ha most Sárospatak 
más véleményen van, módjában áll azt a bizonyos „hiányzó indítványt“ meg
lenni, az ORTE vezetősége bizonyosan letárgyaltatja azt minden fórumon 
és egészen kétségtelen, hogy a megfelelő és méltó elintézés megtörténik.

II.
A „llebr. Prot Lap“ folyó évi április 22-i (l(5-ik) számában „Tanárok dolga“ 

című cikkében vezető helyen foglalkozik az ORTE-val és annak a pápai köz
gyűlésével. Kénytelenek vagyunk erre a cikkre néhány megjegyzést tenni.

Az első megjegyzésünk vonatkozik a cikk ilyen kitételeire : „Az Orsz. 
Ref. Tanáregyesület a luísvét Utáni napokban tartotta közgyűlését, amint 
haitik, nem valami túlságos nagy érdeklődés mellett“ és később : „Nem lehet 
tehát megnyugodni abban, hogy az Orsz. Ref. Tanáregyesület olyan-amilyen 
érdeklődés mellett megtartotta a maga közgyűlését.“ Igaz, hogy a cikk maga
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is magyarázni kívánja ezt a „nem valami túlságos nagy érdeklődést“ azzal, 
hogy a közgyűlés helye a „határszélen“ volt és a „mostani gazdasági élet 
nehézségeivel is“, de mi viszont állítjuk, hogy az érdeklődés általában és 
aránylag nem volt kisebb, mint amilyen évtizedek alatt lenni szokott. A követ
kező adatainkat az egyesületünk évkönyveiben közreadott jegyzőkönyvekből 
szedtük össze, melyekben a közgyűléseken megjelent rendes tagok névszerint 
fel vannak sorolva. 1904 május 24-én ugyancsak Pápán a közgyűlésen részt- 
vett 115 rendes tag ; 1907 május 23-án Kolozsvárott 117 ; 1908 április 22-én 
Hódmezővásárhelyen 100 ; 19Ó9 június 1-én Rimaszombaton 93 ; 1910 május 
19-én Szatmárnémetin 158 ; 191 i június 7-én Marosvásárhelyen 137. Ezek a 
közgyűlések az ezeréves határok közt, a teljes létszámú kálvinista iskolák 
birtokában folytak le. Már a trianoni megcsonkítás után voltak a következő 
közgyűlések : 1921 augusztus 25-én Debrecenben 71 rendes tag ; 1922 aug. 
24-én Mezőtúron és 1923 aug. 24-én Hódmezővásárhelyen (e két jegyzőkönyv 
nem közli a megjelentek névsorát); 1924 jún. 11-én Kiskunhalason 100 ; 1925 
június 3-án Nagykőrösön 144 ; 1926 aug. 25-én Miskolcon 116 ; 1927 jún. 8-án 
Kecskeméten 188 ; 1928 május 30-án Budapesten 153 ; 1929 május 22-én 
Hajdúböszörményben 134 ; 1930 június 6-án Csurgón 115. Ezek a közgyűlések 
a Dóczi Imre elnöksége idejére esnek mind. Ezekkel szemben a mostani pápai 
közgyűlésre jelentkezett 84 rendes tag (ezek közül néhány nem jött el, néhány 
pedig olyan vett részt, aki előzetesen nerm jelentkezett); ezekhez számít a 
pápai rendes tagok száma, amely a legutóbbi évkönyv szerint 33 (a helybeli 
tagok a fentebbi adatokban is mindig benne vannak), úgyhogy összesen 117 
rendes tagunk vett részt a mostani közgyűlésünkön. Ha ezt a számot össze
vetjük a fenntebbi adatokkal, akár a nagy-magyarországiakkal (!), akár a 
csonkahazabeliekkel és tekintetbe vesszük a mai siralmas pénzbeli viszonyokat, 
akkor a mostani közgyűlésünkön jelentkező érdeklődést ellentétben a hivat
kozott cikk állításával, teljesen kielégítőnek, sőt reménységen felül meg- 
nyilatkozónak kell vennünk.

Másik megjegyzésünk a cikk azon kitételére vonatkozik, hogy az ORTE 
„a református középiskolák tanárainak is csak egy részét tudja magához 
vonzani.“ Ezt nem is kívánjuk bővebben cáfolni, csak utalunk egyszerűen 
tavalyi évkönyvünk 32—40. lapjaira, amelyeken tagjaink intézetek szerint 
fel vannak sorolva (Békési reálgimn. 42 tag, Berettyóújfalu polg. leányisk. 4, 
Budapest Baár-Madas 45, Budapest ref. gimn. 24, stb. stb.), s ezekből mindenki 
maga meggyőződhetik ; mennyiben felel meg a fentebbi állítás a valóságnak?

Utolsó megjegyzésünk a következő passzust illeti ; „Évekkel ezelőtt már 
felhívtam a figyelmet egyízben arra, hogy az ország minden református okta
tóját, az egyetemi tanároktól le az elemi iskolai tanítókig, akármilyen típusú 
iskolánál alkalmazottakat, egységes, nagy szervezetbe kellene tömöríteni“ . 
Talán írnunk sem kell, hogy az ORTE mostani vezetősége nagyon boldog lenne, 
ha ezt sikerülne megcsinálni és ez összevonásnak a maga részéről a legteljesebb 
mértékben lenne szerény és hűséges munkása. Ennek igazolására rámutatunk 
tavalyi, Cegléden tartott közgyűlésünkről felvett jegyzőkönyvünk 3. pontjára, 
amely (v. ö. évkönyv 24. lap) „elvileg elfogadja azon javaslatot, hogy a tanári 
munka erkölcsi és anyagi megbecsüléséért folytatott küzdelem egységes irá
nyítása, a testületi szellem ápolása céljából a magyar tanáregyesületek három 
évenként közös gyűlést tartsanak.“ Ez alapon egyesületünk központi igazga
tósága meg is kereste a társegyesületeket az itt hangoztatott összefogás érdeké
ben. Tehát — ismételjük — mi szívesen és készségesen fogjuk meg református 
tanítótársainknak és a református főiskolai tanárságnak, melynek egy jelen
tékeny része különben is tagja egyesületünknek, a kezét közös céljaink és esz
ményeink szolgálatára, de attól tartunk, hogy egy ilyen kezdeményezés siker
telenségéért nem bennünket érhetne a vád.

A cikk egyéb részeivel nem foglalkozunk : súlyos problémák vannak ott 
érintve, melyeket röviden megbeszélni, elintézni nem is lehet. Mert pl. a tanárok 
szellemének, vagy világnézetének vizsgálata közben kétségtelenül fogyatko
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zásokra, hibákra akadunk, de ezeket nem fogja megjavítani vagy pótolni 
akármilyen egységes református oktatószövetség sem. Ellenben gyökeresen 
orvosolná egy gondosan megszervezett és lelkiismeretesen vezetett református 
Tanárképző-intézet, amilyet pár évvel ezelőtt megalapított éppen a tiszántúli 
egyházkerület, de amit a mostoha viszonyok miatt egyelőre szüneteltetni kell. 
Ez és egyéb más kérdés mindenesetre megoldásra vár és az ORTE mindazt, 
ami tőle telik, ezek érdekében ezután is megteszi, mint ahogyan eddig is meg
tette.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.
Az O rszág o s  Középiskolai T a n á re g y e sü le t  M odern  Yyelvi S zak o sz tá ly án ak  

gyűlése. A református leánygimnázium tornatermében vasárnap, Ady Lajos 
tankerületi főigazgató, Dr. Hankiss János egyetemi tanár, a középiskolák 
igazgatóinak, 45 középiskolai tanárnak és nagyszámú vendégnek a részvételé
vel ment végbe a fenti egyesület gyűlése. Dr. Petrich Béla budapesti minta
gimnáziumi tanár, elnök üdvözölte a megjelenteket, mire Dr. Hankiss János, 
az egyetem bölcsészeti karának nevében köszöntötte a fontos munkára egybe
gyűlt tanárokat, hangoztatva annak szükségét, hogy az idegen nyelvek 
tanításának sikere érdekében a felsőiskola és a középiskola tanárának nem 
egymástól különváltan, hanem szoros összeköttetésben állva kell dolgoznia. 
A közvetlen szavak, melyekből a középiskola iránti őszinte szeretet áradt, 
mély hatással voltak a jelenlevőkre. Petrich Béla elnöki megnyitójában rá
mutatott a „Munkaiskola“ elveinek túlzásba viteléből származó hibákra és 
általános helyesléssel fogadta a gyűlés megállapításait, hogy a gyermek 
öntevékenységének fokozása tekintetében nem szabad megengedni, sőt 
egyenesen tiltakozni kell a modern nyelvek módszerével foglalkozó könyvekben 
már nálunk is feltűnő azon elv ellen, hogy a tanár az osztálymunkánál hát
térbe szoruljon. A gyermek aktivitásra serkentése mellett az irányítónak, a 
vezetőnek mindig a tanárnak kell lenni. Az ő egyéniségéből áradó szellemnek 
kell a tanóra egész légkörét áthatni. Hettesheimer Ernő titkári jelentésében 
beszámolt a szakosztály külföldi kapcsolatairól és nagy örömmel hallgatta a 
gyűlés a német Neuphilologenverband elnökének a magyarság iránti mély 
szeretetéről tanúskodó levelét és azon közlését, hogy a Neuphilologenverband 
minden művét egy-egy példányban ingyen bocsátja a magyar kartársak 
rendelkezésére. Nagy figyelemmel hallgatta a gyűlés Budaker Károly tapaszta
latait a német nyelv tanításával kapcsolatban és a gondolatokban és meg
figyelésekben gazdag előadás hatása és Hankiss János, Péter Zoltán és Bes
senyei Lajos hozzászólása után elhatározta a gyűlés, hogy emlékiratot intéz 
a minisztériumhoz a felső osztályok német tananyagának megkönnyítése, 
az élőnyelvek óraszámának emelése és a német érettséginél a magyarról 
németre fordítás helyett a németről magyarra fordítás, vagy önálló német 
fogalmazás közti választás elrendelése érdekében. Sipos Lajos szellemes, 
élvezetes előadásban foglalta össze a modern nyelveket tanító tanár kíván
ságait a tankönyvekkel szemben. Nánay Béla éles logikával elemezte azokat az 
eseteket, mikor a latin nyelvtudást a gyermek a német, francia vagy angol
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nyelv tanulásánál az ismeretszerzés munkájának megkönnyítésére tudja for
dítani. A szakkör megbízta Nánay Bélát, hogy a bemutatott tervezetet tan
könyvvé egészítse ki, mely kitűnő szolgálatot fog tenni a tanárnak, de tanul
ságos lesz különösen az összefoglalásoknál a tanulónak is. Hankiss János 
kiemelte, hogy Nánay Béla példája mutatja, mennyire fontos, hogy a latin 
nyelvtanárnak modern nyelvi ismeretei is legyenek. Jausz Béla kifejtette, 
mennyire fontos, hogy a különböző tárgyak tanárai összedolgozzanak. Szent- 
miklósi Péter a nyelvtan tanításáról írt nagy és alapos tanulmányában ki
mutatta, hogy a nyelvtani ismeretnek mindig olvasmányhoz keli fűződnie, 
mert különben a munka kárbaveszett. Dr. Gacsály Sándor értekezését a 
második modern nyelv tanulásáról Kovács Máté olvasta fel a tagok osztatlan 
figyelmétől kísérve. Általános helyesléssel találkozott megállapítása, hogy a 
két modern nyelvben együttvéve nagyobb eredményt érhetünk el, mennyi
ségileg, mintha ugyanazon idő alatt csak egy nyelvet tanulnánk, mert a tanulók 
nagyobb része ahhoz a típushoz tartozik, ahol a nyelvismeretet nem lehet a 
végtelenségig fokozni, egy bizonyos fok elérése után bekövetkezik a stagná
lás. Dr. Vág Sándor mutatott be egy érdekes és tanuságos eljárást a francia 
igeragozás megtanulásának megkönnyítésére. Hettesheimer Ernő kimutatta, 
hogy a nyelvtani ismeret gyakorlati életre vonatkozó kifejezésekkel kapcsolat

iban válik legkönnyebben aktívvá, példákkal igazolta, hogy a nyelvismeret 
mélységének fokmérője a középiskolában nem lehet az anyanyelvről idegen 
nyelvre fordítás és dolgozatokból vett szemelvényekben mutatta be, milyen 
pedagógiai értékek nyerhetők a nagy írók műveinek tanulmányozásából. 
Harsányi Ferenc és Németh Miklós indítványára engedélyt kér a szakosztály 
a minisztériumtól, hogy az ifjúsági könyvtárra befizetett pénzek egy bizonyos 
százaléka modérnnyelvi ifjúsági olvasmányokra legyen fordítható, külföldi 
összeköttetések igénybevételével igyekeznek fejleszteni a tanári könyvtárakat, 
elsősorban a kis városban levőket és jegyzéket készítenek a tanárok számára 
szakkönyvekről, a növendékek részére idegennyelvű olvasmányokról. - 
Az eszmékben, gondolatokban és új elhatározásokban gazdag gyűlés felejt
hetetlen élmény lesz minden résztvevő számára. A Budapestről, Miskolcról, 
Ceglédről, Nyíregyházáról, Kecskemétről, Kisújszállásról, Böszörményből, 
.Jászberényből érkezett tanárokat Koncz Aurélné igazgatónő látta a régi 
magyar vendégszeretettel vendégül. E szíves fogadtatás és a gyűlés szüneté
ben megtekintett debreceni nevezetességek fokozták a mély benyomást, 
melyet a gyűlés és egész lefolyása a résztvevőkre tett. - A gyűlés anyagát 
júniusban megjelenő külön számunkban teljes egészében közölni fogjuk.

Az ORTE tagjainak tudomására juttatjuk, hogy a MÁV igazgatósága 
nem teljesítette kérésünket, hogy a pápai gyűlésre félárú jegy váltására 
igazolványt kapjunk.

Az Ev. Tanáregyesület választmánya április 10-én ülést tartott Dr. Doma- 
novszky Sándor, egyet, tanár, elnöklete alatt. Letárgyalta az új" alapszabály
tervezetet, s elvben hozzájárult Oppel Imre, budapesti gimn. tanárnak a 
tanárság társadalmi állása és megbecsülése érdekében indított akciójához.

D e b re c e n  s z a b .  k i r .  v á r o s  é s  a  T i s z á n tú l i  R e f .  E g y h á z k e r ü l e t  K ö n y v n y o m d a - V á l l a l a t a  1933



Az Országos Református Lelkészegyesület tavaly Karcagon 
negyedszázados fennállását ünneplő közgyűlésén elhatározta, hogy 
Isten segítségével az egész magyar református egyház minden hű 
fia közreműködésével és támogatásával, valamint az Országos Refor
mátus Presbiteri Szövetség testvéri együttmunkálkodásával 1933 
augusztus 23-tól 211-ig terjedő időben Nagykőrösön országos refor
mátus kiállítást rendez. Ugyanabban az időben és városban a mi 

íj egyházi kiállításunk kiegészítésére a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara mezőgazdasági kiállítást tart. Ugyanakkor tartja Nagykőrös 
városában konferenciáit és gyűléseit úgy az Országos Református 
Lelkészegyesület, mint az Országos Református Presbiteri Szövetség.

A tanügyi csoport bemutatja a magyar református tanügyet, az 
óvodától az elemi iskolákon, a középiskolákon, a képezdéken, a szak
iskolákon át a főiskolákig legkiválóbb intézményeiben, iskolai és isko- 
lánkivüli oktató tevékenységében, segélyező munkájában (supplikációk, 
legációk, internátusok, konviktusok, ösztöndíjak, cserkészet stb. 
stb.) térképek, grafikonok, képek, szemléltető eszközök, filmek, gramofon 
felvételek stb. segítségével<

Legközelebb ismertetésre kerülő könyvek:

Tokay Lajos: Magyarország kormányzata a Jagello-korban 1932. 
Dr. Nagy Sándor: A vallásos nevelés és oktatás a debreceni kollé

giumban. (Theol. Tanúim. 26. sz.)
U. az: Jó öreg Kollégium. 1933.
Sándor P á l: Bolond Istók. Pápa, 1933.
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Tájékoztatás
az Országos Reformálás Tanáregyesület hulutonho«|lári üdülőtelepére

való felvételről.

1. A központi igazgatóság az idei nyáron újból megnyitja balaton- 
boglári pompás fekvésű, saját stranddal bíró, gyönyörű üdülőtelepét 
a Református Tanáregyesület tagjai, továbbá helybőség esetén 
ugyanolyan feltételek mellett a testvér-tanáregyesületek tagjai 
számára. Ezévi nyári szünidőre három üdülési szakot állapít meg :

I. Július 1-től július 21-ig. (Július 22. takarítási nap.)
II. Július 23-tól augusztus 13-ig. (Augusztus 14. takarítási nap.)

III. Augusztus 15-től augusztus 30-ig.
Egy-egy turnusba mintegy 50 személy (felnőtt és gyermek) 

osztható be.
A megállapított beosztástól eltérő kívánságokat az intéző- 

bizottság lehetőség szerint tekintetbe fogja venni.
2. Szobákért a Mária- és Alfréd-lakban, továbbá a 11. és 18. sz. 

verandás szobákban személyenként és fekvőhelyenként minden egye
sületi 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 szobák egy, két, három, esetleg négyágyasok. Magános igény
lők, ha egyágyas szoba már nem ju t, közösen fognak lakni.

Minthogy a nagy kiadások m iatt még nem tudunk teljes fel
szerelést beszerezni, ezért alsó- és felső-lepedőt, törülközőt, szalvétát, 
kis párnát minden személy hozzon magával.

3. A koszt ára naponként és személyenként 2.80 pengő, pártoló
tagoknak 3.80 pengő. Háromszori étkezés naponta : reggeli (kávé vagy 
tea, vagy kakaó, vagy tej két süteménnyel, vajjal, vagy gyümölcs
ízzel); háromfogásos ebéd (leves, főzelék feltéttel, vagy sült köret
tel, tészta, vagy gyümölcs, vagy fagylalt); kétfogásos vacsora (friss 
hús körettel, vagy tojásos étel, gyümölcs, vagy tészta, vagy sajt).

Tízéven aluli gyermekek kosztért naponta 1.40 P-t fizetnek. 
Tízéven felüliek féladagot nem rendelhetnek, hanem mindenikre 
kötelező az egészadag rendelése.

Rorravalóul minden személy hetenként egy pengőt fizet.
4. A fürdés, mivel saját partunk van, teljesen ingyenes, csak



gyógy díj, kurtaxa, forgalmiadó és egyéb mellékdíj címén kell fizetni 
naponta minden felnőttnek 40 fillért, 2—10 éves gyermekeknek 
20 fillért, 2 éven aluli gyermekek e címen semmit nem fizetnek.

5. Az igénylést 1933 június hó 3-ig kell dr. Kun Sándor gondnok 
címére (Debrecen, Református gimnázium) beküldeni a következő 
'jelentkezési minta szerin t:

Jelentkező-lap.
1. Név .........................................................................................................
2. Mely intézetnél m űködik?...................................................................
3. Mely időszakra kívánja beosztását? ................................ ...............
4. Ha ez nem teljesíthető, kíván-e más időszakot igénybevenni?........
5. Hányszemélyes szobát kér? ...............................................................
6. 80 vagy 60 filléres szobát óhajt-e? ................................................
7. Mely családtagok lesznek kíséretében? ................ .........................

(Gyermekeknél a név és kor is megjelölendők.)
8. Esetleges k ívánalm ak...........................................................................

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

7. A beosztásról az intézőbizottság az igénylőket június 10-ig 
értesíti. Az értesítés közli a kijelölt időszakot, a szoba számát is. 
Az értesítés kézhezvétele után az igénylő június 17-ig az intéző- 
bizottságnak (dr. Kun Sándor címén) bejelenteni köteles, hogy a 
beosztást elfogadja-e. Ha az elfogadó-nyilatkozat június 17-ig a 
gondnokhoz meg nem érkezik, a jelentkezőt visszalépettnek 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.

8. A szobák és a koszt árát az üdülés egész idejére Balaton- 
bogláron mindjárt a megérkezéskor kell a gondnoknak befizetni.

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

10. Azok számára, akik arcképes igazolványukat nem váltották 
ki, a MÁV aug. 20. után azt a kedvezményt nyújtja, hogy két heti 
balatonboglári időzés igazolása esetén visszautazásra y2 árú jegyet 
válthatnak.

11. A harmadik turnusra a nyár folyamán is lehet jelentkezni.

Elnökség.

V á ro s i n y o m d a ,  D e b re c e n .  1 9 3 3 — 1013.



A  leánygimnáziumi német nyelvoktatás 
néhány problémája.

Az utóbbi időben igen sokat írtak és írnak a modern nyelvek
nek, különösen a német nyelvnek a középiskolákban történő taní
tásáról. Részletesen fejtegetik a különböző cikkek a német nyelv 
tanításának a célját és azokat a módszereket, amelyeknek a segít
ségével ezt a célt elérni igyekeznek. Arról is szólnak ezek az érte
kezések, hogy hány növendéknek kellene lennie egy-egy osztályban, 
hogy a modern nyelveket sikerrel lehessen tanítani. Mindezek a 
cikkek azt bizonyítják, hogy baj van a modern nyelvek tanítása 
körül, hogy a jelenlegi viszonyok közepette a lelkiismeretes tanár 
a legnagyobb igyekezettel sem érheti el azt az eredményt, amelyet 
az élet megkövetel s amelyet bizonyos reformok mellett el is érhetne. 
Pedig bizonyos reformokra égetően szükség lenne, mert csak így 
lehet a modern nyelvek s így a német nyelv sikeres tanításának 
alapföltételét — mely talán egy tárgy tanításánál sem érvényesül 
annyira, mint éppen a modern nyelveknél — megvalósítani : a tanár 
odaadó, meg-megújuló lelkesedéssel tanítsa a modern nyelvet, 
tanítványa pedig ébren érdeklődő szeretettel igyekezzék e tanítást 
követni és elsajátítani. Erre elsősorban a hivatalosan kiadott tantervi 
utasításoknak kellene tekintettel lenniük. A tantervi utasítások 
összeállításánál, megszerkesztésénél ugyanis arra kellene törekedni, 
hogy a német (a következőkben már csak a német nyelvről fogok 
beszélni) nyelv tanításának eszményi célja összhangban legyen a 
gyakorlati életben, a valóságban elérhető céllal és mindazokkal a 
gyakorlatban felmerülő tényezőkkel, melyek a német nyelv egész 
tanítását meghatározzák. Én ebben az értekezésemben nem aka
rom a leányközépiskolák tantervéhez hivatalosan kiadott s a német 
nyelvre vonatkozó utasításokat egész terjedelmükben, részletes 
bírálat és vizsgálat alá venni, csupán néhány kérdést akarok szóvá- 
tenni s ezzel kapcsolatban néhány hiányra, fogyatkozásra rámutatni.

A német nyelv tanításának a célját a leány középiskolák szá
mára így fogalmazzák meg az Utasítások: ,,a) Újabb német írók 
müveinek biztos ismereten alapuló megértése és ennek alapján 
tájékozottság a német szellemi élet ismeretében ; b) gyakorlottság a 
német nyelvnek szóbeli és írásbeli használatában.“ Szép és magasztos
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cél, de rögtön kijelenthetjük, hogy a tanítási óráknak — különösen 
a leánygimnázium felsőbb osztályaiban — csekély száma és az 
osztályok túlzsúfoltsága miatt soha el nem érhető. így hát a német 
tanárnak egész pályáján oly cél felé kell haladnia, melyet nem érhet 
el, olyan eredményt kellene a VIII. osztály végén felmutatnia, mely 
igen távol van a valóságos eredménytől. Szóval lehetetlenséget 
kívánnak a tanártól. Hogy ez milyen hatással van a lelkiismeretes 
tanárra, azt el lehet gondolni. Lehangoltság, elégedetlenség, türel
metlenség s végül is a minden mindegy álláspontjára helyezkedő 
közönyösség ver gyökeret lelkében, s ennek a lelkiállapotnak a káros 
következményeit végül is a tanítvány sínyli meg. Csak fokozza a 
tanár keserűségét az a nagy ellentmondás, amely a leánygimnázium 
VIII. osztályának a tananyaga és az előírt óraszám között fennáll.

Az Utasítások a VIII. o. számára az újabbkori német irodalom
ból vett képeket írnak elő. A követelményeket így határozzák meg 
az Utasítások : „A VIII. osztályban a folytatólagos tárgyalás anyagát 
elsősorban Goethe adja egyelőre 1775-ig, amikor Weimarba köl
tözött. A nagy átalakulást, amelyen a francia ízlésből kiindult ifjú 
Goethe Strassburgban átment, Herder okozta (1. a „Dichtung u. 
W ahrheit“ idevonatkozó részét). Ezt a Stürmer-korszakot ügyesen 
á t kell vezetni az olasz úttal végkép kialakuló klasszicizmusa szakába, 
valamint éreztetni kell a romatikához való jóindulatú közeledését is. 
Minthogy a „Goethezeit ma már egységes fogalmat jelent a német 
irodalomtörténetben, nem kell túlságosan szétaprózni fejlődésének 
egyes szakaszait. Majd Schillert tárgyaljuk és jellemezzük, akinek 
élete és művei a fogékony ifjú lelket oly könnyen megragadják és a 
legnemesebb idealizmussal töltik el. Figyelmet érdemel még a roman
tikus iskola, mely a Goethe—Schiller-féle antik iránnyal egyrészt 
ellentétben, másrészt ezt kiegészítve és továbbfejlesztve a középkor 
felé fordítja a kor érdeklődését (Novalis). A romantikus iskola hatása 
a latt kifejlődött nagyfontosságú tudományos mozgalmak is meg
említhetők, ha a körülmények megengedik. Ez a magyar irodalom 
tanításának is javára válhatik. Ennek az iskolának a XIX. század 
írói közül a költészetben és tudományban Uhland legkitűnőbb 
képviselője ; Heine, aki hazai költőinkre is nagy hatással volt, új 
szellemnek és új korszaknak úttörője ; Lenau, a század legnagyobb 
lírikusa, magyar motívumokat v itt be a német irodalomba. Grillparzer 
antik tárgyú és történeti tragédiái a XIX. századbeli német irodalom 
remekei. Lenaunál és Grillparzernél igen sok a hazai vonatkozás is. 
Ezek különös figyelmet érdemelnek. Amennyiben az idő megengedi, 
a XIX. század írói és költői közül szemelvényekkel megismertetjük 
a következőket: G. Keller, C. F. Meyer, Droste—Hülshoff, Lilien- 
cron, G. Hauptmann, Dehmel, Rilke stb.

Ezeken kívül még Goethe és Schiller néhány nagyobb müvének, 
„Iphigenie auf Tauris“ , ,,Tasso“ , „Faust“ , Wallenstein“ stb. szemel- 
vényes tárgyalását és számos kisebb-nagyobb lírai és elbeszélő köl
temény fejtegetését rendelik el az Utasítások.
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Mindezek a követelmények teljesen azt a célt szolgálják, ame
lyet az Utasítások a német nyelv tanítása számára kitűznek. Csak
hogy melyik tanár tud ezeknek az előírásoknak heti 2 óra mellett 
lelkiismeretesen eleget tenni? Hisz nem szabad elfelejtenünk, hogy 
magyar gyermekekkel dolgozunk, akik a német és magyar nyelv 
szelleme, struktúrája közötti nagy különbségekből származó nehéz
ségekkel küszködnek. Minden német tanár tudja, hogy a német 
szórend, ige- és névszóragozás (különösen a melléknév erős és gyenge 
ragozása) még a VIII. osztályban is igen sok gondot okoz a magyar
anyanyelvű növendéknek, úgyhogy a német irodalomból nem hagy
hatunk fel neki annyi leckét, mint az előírt anyag megkívánná. 
Annak sincs semmi értelme, hogy az iskolában fel nem dolgozott 
anyagot adjunk fel leckének, s ezt a növendék átértés nélkül, egy
szerűen bemagolja. Az így, gépiesen megtanult anyag hamar kiesik 
a  növendék emlékezetéből s egyáltalában nem gazdagítja lelkét új 
tartalommal. De teljesen elhibázott dolog az is, ha a tanár az irodalmi 
anyagot csak lefordíttatja magyarra. Végül pedig őszintén ki kell 
mondanunk, hogy a VIII. o. növendék a jelenlegi viszonyok között 
a  tanár legnagyobb igyekezete ellenére sem tudhatja annyira a német 
nyelvet, hogy a német szellemi életbe beleélje magát. Éppen ezért 
az előírt költői művek legnagyobb részének a lényeges szépségeit 
sem tudja átérezni, élvezni és értékelni.

Itt kell megemlítenem, hogy a ma bevezetett óraszám mellett 
szinte tehetetlennek tartom  a német nyelvnek az ú. n. Kulturkunde 
elvei alapján való tanítását. Mert mi is a Kulturkunde szerint tör
ténő nyelvtanításnak a feladata, célja? Lux Gyula „Modern Nyelv- 
oktatás“ c. müvében így jelöli meg : „A nyelvoktatásnak tehát nem 
az a feladata többé, hogy kész ismeretekkel, kész ítéletekkel, pozitív 
ismeretanyaggal telítse a tanulók lelkét, mint ahogy régen volt, 
lienem, hogy a tanulókat arra nevelje, hogy ők maguk tudjanak 
értékelni és következtetni, tudjanak egy nemzeti kultúralkotásra 
ráismerni, ne legyenek mások ítéletének mintegy grammofonja.“ 
Később pedig ezt mondja : „Az a mértékegység, az a kiválasztó 
szempont, amely minden olvasmány megítélésénél ugyanaz marad, 
nem más, mint az a kérdés, hogy mennyiben viseli magán az olvas
mány az illető nép lelki szerkezetének, egyéni sajátságainak értékes 
bélyegét és mennyiben lesz alkalmas a tanuló személyiségének, 
aktív ítélőképességeinek a kibontakozására.“ Végül még ezt a gon
dolatot idézem Lux fentemlített müvéből : „A Kulturkunde elve 
érvényesül az első órától kezdve, amikor a kis tanuló figyelmét rá
tereljük az idegen nép nyelvi szerkezetének az anyanyelvétől eltérő 
sajátosságaira, mint az idegen nép lelki szerkezetének egy sajátos 
produktumára, végig az utolsó óráig, amikor a tanulót arra tanítják, 
miként ismerje fel egy irodalmi alkotásban az idegen nép sajátos 
lelki struktúráját.“ Ez nagyon tetszetős és első hallásra feltétlenül 
örömmel látjuk a német nyelvoktatás új célját, feladatát abban, 
hogy a megtanulandó német nyelvben, illetőleg a német irodalom-

í*
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ban növendékeink aktív ítélőképességük kibontakozásával meg
ismerjék a német nép sajátos lelki struktúráját. De lehet-e erre egy
általában gondolni a mai óraszám mellett? Szeretném ismerni azt 
a német tanárt, aki ezt a feladatot a mai viszonyok mellett tősgyöke
res magyar vidéken, mondjuk az alföldi középiskolákban meg tudja 
közelíteni. 1925 óta lektora vagyok a miskolci ev. jogakadémiának 
és akárhányszor azt kellett tapasztalnom, hogy sokan voltak hall
gatóim között olyanok, akik, bár a középiskola VIII. osztályában 
jó jegyük volt a német nyelvből, még olvasni sem igen tudtak. 
Olyanokkal pedig a legritkább esetben találkoztam, akik legalább 
annyira ismerték a német nyelv szellemét, hogy helyesen hang
súlyozták volna a német szavakat. Hol voltak ezek a főiskolai hall
gatók a Kulturkunde céljától? Másfelől rá kell mutatnom arra,, 
hogy egy nép lelki struktúrája az idők folyamán nagyon megváltozik. 
Különösen nagy változáson ment át a német néplélek. Hasonlítsuk 
csak össze egymással az 1870., 1914., 1918., 1925. és 1933. évek 
németjeit. S vessük össze a G. Hauptmann müveiben megnyilatkozó 
német népleiket a Schiller müveiben elénk táruló német lélekkel.. 
Több eltérést és ellentétet állapíthatunk meg, mint amennyi hasonló
ságot és egyezést. Igaza van tehát Hermann Gumbelnek, amikor 
„Dichtung und Volkstum“ c. értekezésében ezeket mondja : „Das 
Wesen einer Dichtung als Glied und Organ eines Volkstums kann 
nur erfasst werden in historischem Zeitverlauf als sich wandelnde 
und geschehende Geschichte. Die Dichtung muss in jedem Schnitt
punkt von Zeit und Natur mit allen geistigen Faktoren und auch 
mit allen äusseren zum Volkstum gleichsam „integriert“ werden. 
Die lebendige Ganzheit unterliegt dem Gesetz der Verwandlung, des 
Fliessens und Verrinnens, und überflutet oft die Haltpunkte der 
willkürlichen Sinngebung, die wir in den Strom einrammen.“

A Kulturkunde elvei alapján és a többi Németországból ki
indult nyelvtanítási módszerrel kapcsolatban ki kell jelentenem,, 
hogy teljesen elhibázott dolognak tartom, ha a külföldön, mondjuk 
Németországban bevált nyelvtanítási módszereket minden változ
tatás nélkül nálunk is meghonosítjuk. A német nyelv ugyanis mint 
indogermán nyelv, sokkal közelebb áll a szintén indogermán francia, 
vagy különösen a germán angolhoz, mint a finnugor magyar nyelv 
az indogermán, illetőleg germán nyelvekhez. Természetes tehát, 
hogy a magyar anyanyelvű gyermekek számára valami egészen 
sajátos, a mi különleges viszonyainknak megfelelő nyelvtanítási 
módszert kell megalkotni, amely tekintettel van ugyan a magyar 
nyelv és az indogermán nyelvek más-más eredetéből származó lénye
ges különbségekre, de mégis a lehető legjobb eredményt igyekszik 
elérni. Mert ma a legkülönfélébb módszerekkel való kísérletezés 
mellett mégsem lehetünk megelégedve az eredménnyel akkor, amikor 
jó tanuló még a VIII. o.-ban is azt mondja : „Der Mutter, die Vater.“ 
Mindez azonban csak akkor válik lehetségessé, amikor a német 
nyelvtanítás alapfeltételeit : a tananyagot, az osztályok túlzsúfolt
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ságát, az órák számát kedvezően módosítják. Addig minden kísér
letezés csak toldozás-foldozás marad.

Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy sokszor tankönyveink szer
zői, írói sem törődnek azzal, hogy a német irodalomból mennyit 
lehet magyar anyanyelvű növendékekkel heti 2 óra mellett lelki- 
ismeretesen és gyümölcsözően átvenni. Különösen Goethe életét 
tárgyalják túlságosan részletesen, hosszadalmasam Nagy hiba az is, 
hogy német irodalomtörténeti könyveink írói stílusukban gyakran 
nincsenek tekintettel azokra a nehézségekre, amelyeket a német 
nyelvnek a pontos megértése a magyar anyanyelvű növendékeknek 
okoz. Egyes irodalomtörténeti olvasókönyvek szerzői az irodalom- 
történeti képek túlnyomó nagy részét kiváló német irodalomtörténet
írók ama műveiből merítik, amelyeket szerzőik részben a német
országi művelt nagyközönség, részben szakemberek számára írtak. 
Aki ismeri a középiskolai német nyelvtanításnak minden mozzanatát, 
tudja, hogy e részek teljes megértéséhez és elsajátításához olyan 
nyelvbeli készség kell, amelyet a középiskolában megszerezni nem 
lehet, de nem is kell. Különben annak a tudományos szövegnek, 
amely a német művelt nagyközönségnek és szakembereknek szól, 
magyar középiskolai tanulóknak szánt könyvekben nincsen helye, 
hisz természetes, hogy a magyar középiskolai tanuló, miközben á t
kínlódik rajta, szépségéből, igazságainak a varázsából semmit sem 
érez meg.

Még néhány gondolatot kell felvetnem a német érettségi vizs
gálattal kapcsolatban. 1920-ban kezdett pályámon eddig kilencszer 
érettségiztettem a német nyelvből s így bő alkalmam nyílt, hogy a 
német érettségi vizsgálatra vonatkozó Utasításokból folyó ferdesége- 
ket és ezek következményeit megfigyelhessem.

Mindenekelőtt meg kell állapítani : áldatlan állapot, hogy a 
német nyelvből csak írásbeli érettségi vizsgálat van a leánygimná
ziumban s a növendék dolgozatával szerzett jegyét érettségi jegyül 
kapja. Tudjuk, hogy különösen a leányok érettségi dolgozatukban 
valóságos tudásuknál általában kisebb eredményt mutatnak fel, 
ezért aztán különösen német érettségi dolgozatukkal igen sokszor 
rosszabb jegyet érdemelnek ki, mint osztálybizonyítványukban s 
az előbbi osztályokban kaptak. S hacsak nem írtak elégtelen dolgo
zatot, nincs meg a lehetőségük, hogy javítsanak és így a német nyelv
ből kapott osztályzatuk igen gyakran elrontja érettségi bizonyít
ványukat. Az a körülmény aztán a növendékei igyekezetét és tudá
sát ismerő és az igazságot kereső tanár lelkében igen sok marcangoló 
izgalmat idéz elő, a már érettségizett és még érettségi előtt álló 
növendékeket pedig eltölti keserűséggel, sőt gyűlölettel a német 
nyelv ellen.

Eddig a leánygimnáziumban érettségiző növendékek a német 
írásbelin német irodalmi tételnek német nyelven való szabad ki
dolgozása és irodalmi értékű magyar szövegnek németre való fordí
tása között választhattak. A német irodalmi tételnek német nyelven
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való kidolgozása túlságosan nagy követelményeket támaszt a magyar 
anyanyelvű növendékekkel szemben, mert a mai német nyelv- 
tanítás sok kedvezőtlen momentuma miatt a VIII. osztályban még 
nem érték el a nyelvtudásnak azt a fokát, amely őket arra képe
sítené, hogy saját gondolataikat önállóan és a német nyelv szellemé
nek megfelelően fejezzék ki. Ezért a szabad tétel kidolgozása a leg
több esetben nem egyéb, mint kisebb-nagyobb változtatással meg
írt és hibákkal telespékelt másolata az órákon hallottaknak. Arra 
pedig gondolni sem lehet, hogy a tanár olyan német irodalmi tétele
ket küldjön be főhatóságának, amelyekről a növendékek egyáltalá
ban nem hallottak.

Az irodalmi értékű magyar szövegnek németre való fordítása 
sem oldja meg a német írásbeli érettségi kérdését, mert tulajdon
képpen ellenkezik a tantervi Utasítások célkitűzésével. De a gyakor
lati életben is igen sokszor az a kellemetlen következménye, hogy 
még a jó tanuló jegyét is leszállítja. A legutóbbi érettségi vizsgálatok 
alkalmával újra tapasztalhattam, hogy bár csak legjobb növendé
keim választották a könnyűnek mondható fordítást, mégis csak 
nehezen birkóztak meg vele. Hogy a magyarról németre való fordítás 
oly sok nehézséget okoz a növendéknek, természetes, mert hisz ép 
e fordításnál ütköznek ki a legjobban azok a nagy eltérések, melyek 
a magyar és német nyelv között fennállanak. De a kis óraszám 
mellett nincs is időnk, hogy a magyarról németre történő műfordí
tást a VIII. osztályban annyira gyakoroltassuk a növendékekkel, 
hogy nyugodt lelkiismerettel bocsáthassuk őket a fordításból álló 
érettségire. E mellett önkéntelenül is eszünkbe ju t, hogy a latin 
nyelv írásbeli érettségijén, bár sokkal több a latin órájuk, mégis, 
csak a latinról magyarra fordítanak. Nem lehetne-e a német érett
ségin is inkább németről magyarra fordítani? Sok gond, aggodalom 
és keserűség szűnnék meg ezzel az igazságos, a fennálló körülménye
ket méltányló, üdvös újítással !

A német nyelv tanításának sok kérdését meg kellene minél 
előbb oldani, hogy tanár és tanítvány lelki vívódások nélkül, a 
teljesíthetőség tudatával végezhesse kötelességét. Nem kell ehhez 
egyéb, mint a középiskolai német tanításban alapos tapasztalatokra 
szert te tt tanároknak a meghallgatása. Az ő véleményük és tanácsuk 
a tananyagra, az óraszámra, a tankönyvekre és az érettségi vizsgá
latokra vonatkozólag legyen már egyszer irányadó !

Miskolc.
Budaker Károly, 

ref. leánygimn. tanár.
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Az elérhető eredmény és a tanterv.
Minden munka sikeres bevégzését nyomon kíséri a megelégedés 

boldogító érzése, melynek legszebb költői kifejezését Schillernél 
találjuk meg : „Das Werk soll den Meister loben, doch der Segen 
kommt von oben.“ A kertész boldogan nézheti a magaoltotta rózsák 
megfakadását, a mérnök a magaépítette híd használatbavételét, az 
orvos a megmentett beteg arcán az élet rózsáinak visszatérését és a 
tanító a gondjaira bízott gyermekek értelmének fejlődését, csak a 
modern nyelv tanítójának lelkét nem töltheti be sohasem a meg
elégedés érzése, ha munkája befejezésének utolsó mozzanata be
következik és utoljára megy be a német, vagy francia órára a nyol
cadik osztályba. Hiába igyekszik magát azzal megnyugtatni, hogy 
számot tud adni a négy utolsó évben az osztályban töltött 320 
német és 260 francia óra céltudatos felhasználásáról, az eredmény 
nem töltheti el megnyugvással a lelkét, ha a hivatalos célkitűzésre 
gondol. Minden emberi tevékenység eredménye elmarad bizonyos 
mértékben a kitűzött céltól, ezt emberi gyarlóságunk hozza magá
val „Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust“ . De ha az elmaradás 
állandó és a munka befejezését a legnagyobb igyekezet mellett is 
önelégedetlenség érzése, kíséri, ott valahol valami hibának kell lenni.

Közismertek az elmaradásnak a főokai. Ilyen elsősorban is az 
osztályok túlzsúfoltsága, melyekben érvényesülni tudnak a romboló 
hatású tömegpszichológiai jelenségek : az egyéni felelősségérzet meg
bénulása, a figyelem élességének eltompulása, az öntevékenység 
ólomsúlyúvá válása. A kis- és nagylétszámú osztály tudatállapota 
közt ugyanaz a különbség, mint a menetelő előőrs és a csapat zömé
nek tudatállapota k ö z t: o tt minden tag átérzi a rábízott feladat 
fontosságát, mindenki éber és tettre kész, míg a csapat zöme som- 
nanbulus állapotba süllyed és zsibbadság üli meg minden tagjának 
lelkét.

Egy másik közismert ok a csekély óraszám. Tragikomikus hely
zetben vagyunk, ha arra gondolunk, hogy a passzív nyelvtudás el
érését célzó latin nyelvtanításnak a nyolcadik osztályban 180 óra 
áll rendelkezésére, az aktív nyelvtudás elérése u tán törekedő német 
vagy francia nyelvtanításnak csak 60.

Még számos ilyen közismert tényezőre lehetne rámutatni, ha 
a célkitűzés és eredmény közti ellentét okait kutatjuk, legyen szabad 
feladatomat egyszerűsíteni és ezúttal a célkitűzésben magában 
keresni egyik okát azon elszomorító és minden pedagógus tevékeny
ségére ránehezedő érzésnek, hogy munkásságunk eredménye nem 
kielégítő.

A tantervben előírt cékitűzés kettős : gyakorlati és elméleti. 
Vegyük először a gyakorlati célkitűzést szemügyre. „Gyakorlottság 
a német nyelv szóbeli és írásbeli használatában“ és „némi gyakorlottság



208 PROTEST ÁNS  T A N Ü G Y I  SZEMLE

a francia nyelv szóbeli és írásbeli használatában.“ E célkitűzést minden 
modern nyelvtanárnak el kell fogadni és igyekeznie kell megközelí
teni, nemcsak azért, mert hivatalos rendelet, hanem azért is, mert 
nélküle elveszítenők a modern nyelvek tanításának egyik olyan 
értékét, mely őket minden más tantárgy fölé emeli. Ez az érték 
pedagógiai érték, mert növeli a gyermek önérzetét, önbizalmát és 
ethikai érzületét, ha képessé tesszük őt arra, hogy meg tudja értetni 
magát egy másik nemzet fiaival. Sohasem felejtem el tanítványaim 
boldogságtól sugárzó arcát, mikor egy-egy bécsi kirándulás alkalmá
val értékesíthették szerény nyelvtudásukat. Hogy e cél felé halad
hassunk, aktív szókincsre és aktív nyelvtani ismeretekre van szükség.

Aktív szókincs. Hosszas kísérletek arról győztek meg, hogy az 
olvasmányokban gyűjtött szócsoportok, kifejezések csak korlátolt 
mértékben váltak aktívvá, azaz segítségére voltak a növendéknek 
azokban a beszélgetésekben, melyeket az olvasmánnyal kapcsolatban 
folytattunk, de rögtön associacio-gátlás állott be, ha az olvasmánytól 
elszakítva lett volna szükség felhasználásukra. Ezért az ötödik 
osztálytól kezdve, mikor az olvasmányok tárgyköre kezd eltérni a 
mindennapi élet tárgykörétől, az alsó osztályokban szerzett gyakor
lati vonatkozású szókincset a tantervben kötelezően előírt olvasmá
nyok nélkül kezdtem ébrentartani és fejleszteni, úgy, hogy az ötödik 
osztálytól kezdve mindennémet és francia órából 8—lOpercetaminden- 
napi életben előforduló kifejezések gyakorlására kezdtem fordítani. 
Az eredmény meglepő volt. Az órák élénkké váltak, a nyelvtanulási 
kedv fokozódott, a hetedik és nyolcadik osztályban német és francia 
olvasókörök alakultak, ahol német és francia lapok együttes olvasásá
ban és egyes cikkek megtanulásában érte el tetőfokát a gyakorlati 
irányú kiképzés. Im Faltboot über den Ozean. Menschenfresserei. 
25,000 Schwalben fliegen nach Venedig. La cérémonie á l’Arc de 
Triomphe. Le lieutenant Stainfort champion du monde de la vitesse. 
Paul Boncourt és hasonló cikkek, mert érdeklődést keltettek és mert 
a bennük közölt fogalmak a mindennapi élet tárgykörébe estek, 
többszörös ismétlés után aktív szókinccsé lettek. A gyakorlati szó
kincs állandó ébren tartása következtében a nyolcadik osztály 
növendékei képessé váltak egyszerű élményeik, megfigyeléseik, a 
mindennapi élethez szükséges ismereteik egyszerű közlésére. Amíg a 
mindennapi élet szókincsét nem önállóan tanultuk szócsoportokban, 
hanem csak az olvasmány alapján és csak olyan mértékben, amilyen
ben az irodalmi olvasmány szókincse ezt lehetővé tette, addig erre 
képtelenek voltak. Igaz, hogy a teljes nyelvérzék nélküliek most is 
elkövetik még a nyolcadik osztályban is a legvaskosabb hibákat. 
Beszéltek éppen a minap das Tischről és der Gasseről. Az általuk 
felm utatott joigyenezet, a más tárgyakban elért tűrhető eredmény 
és igen gyakran itt közelebbről meg sem jelölhető anyagi körül
mények miatt nem lehet őket a tanulás lehetőségétől megfosztani. 
De az osztály nagyobb fele kielégítő módon sajátítja el a minden
napi élet szókincséből a legszükségesebbet. Igaz, hogy csak re-
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produkálja azt, amit bevésett emlékezetébe, de felhasználja. 
Reprodukálja mechanikus emlékezeti tevékenység segítségével a 
megtanult szókincs azon részét, melyre szüksége van. Az associaciók 
egy irányúak, a képzetek egy fogalom köré telepednek le. Ebben az 
egy irányban elég hamar válnak tudatossá. Ez egyirányúság magá
val hozza az associaciós folyamatok merevségét, két-három fogalom
kör szavainak összecserélése, mintahogy ez fesztelen társalgásnál, 
csevegésnél történni szokott, itt zavart okoz, kifárasztja az emlé
kezetet. De így is, nem szabad lekicsinyelni az eredményt és külö
nösen nem szabad fennakadni pedagógiai szempontból annál a meg
állapításnál, hogy a szókincs reprodukálása megy végbe. Mert a 
bár csak reprodukált szókincs beállítása a mondatokba erős, neme
sebb értelembe vett, gondolati tevékenységgel van összefüggésben : 
cserélődnek a névelők esetvégződései, az igealakok, a szavak helyei, 
minden helyes megszólalást a szóképnek tudatossá válása után a gon
dolati aktusok egész sorozatának kell megelőzni. Az anyanyelvben azt 
az észrevételt, hogy megállt az órám, egy gondolati aktusként követ
heti a következő tudattartalom  : el kellene mennem az óráshoz, de 
az idegen nyelvben először valószínűleg az elevenedik meg a gyermek 
tudatában, amit a beszédgyakorlati könyvecskében tanult : ich gehe 
zum Uhrmacher (reproduktio) és azután külön aktusokként : ich 
musz gehen, ich müszte gehen zum Urmacher és végül : Ich müszte 
zum Urmacher gehen. Az eredmény tehát ez : az osztály nagyobbik 
fele tud a köznapi élet eseményeiről elfogadható módon beszélni, 
ha helyesen beszél, gondolkodik, de szókincse reprodukció és ezért 
színtelen.

Ügy tapasztaltam, hogy 35—40 létszámú osztályban 6—8 gyer
mek akad, akinél a nyelvtehetség jelei olyan módon mutatkoznak, 
hogy az associaciók nem egyirányúak, az egy fogalomkör köré cso
portosult szavak könnyen dissocialódnak, az emlékezetet nem fá
rasztja el a hirtelen átmenet az egyik fogalomkörről a másikra, az 
associaciós tevékenység veszít merevségéből. Ezt a feladatot : ,,Résu- 
mons nos observations faites sur les animaux“ egy ebbe a csoportba 
sorozott növendék következőképpen oldotta meg : ,,Dans mon 
enfance j ’ai ragardé avec grand plaisir la vie de la volaille. Toutes 
les poules et tous les poussins et canards qui vivaient dans la basse- 
cour de ma grand’mére, étaient mes amis. C’était seulement le coq 
qui n’aimait pás que je donne á manger aux poules et que je joue 
avec les poulets. 11 était jaloux. Une fois, quand j ’étais dans la basse- 
cour, je n’ai pás apercu que le coq était derriére moi et j ’ai joué 
avec les poulets. Tout á coup l’ai apercu que le coq sauta sur ma tété. 
et il l’a griffée et l’a piquée. J ’ai éclaté en sanglots et c’était ma 
grand’mére qui m’a débarassé du coq. Dequis ce jour, je n’ai 
pás ősé entrer dans la cour de la volaille et je crains encore le coq. 
Ma grand’mére a déchargé sa colére sur le coq, car eile a ordonné 
de tuer le coq jaloux et cruel: „Ne tessék türelmükkel való vissza
élésnek venni, ha még nehány sort felolvasok egy másik dolgozat-
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bői A feladat címe ez v o lt : ,,Une soirée au théátre ou au cinéma“, 
,,Une fois, quand j ’étais encore trop petite, nous avons été avec 
nos parents á Budapest. Nos parents voulaient aller au théátre, J ’ai 
demandé beaucoup á ma mére, qu’elle me méné aussi avec eile, 
Elle a dit que je suis encore trés petite et eile ne voulait pas que 
j ’allasse aussi au théátre. Alors je pleurais beaucoup et quand eile a 
vu que je suis triste eile m ’a emmenée aussi au théátre. Je ne me 
rappelle plus qu’est-ce que j ’avais vu au théátre á Budapest, mais 
je sais que j ’étais ravie et pendant deux semaines j ’étais trés bonne, 
car j ’étais bien reconnaissante pour cette soirée au théátre.. Depuis 
ce temps j ’aimai beaucoup aller au théátre. Mais aujourd’hui une 
éléve n’a pas beaucoup d’argent et parce que je suis aussi une éléve 
et une pauvre éléve, je vais rarement au théátre.“ •,

Feltűnőnek találom, hogy amíg a felsőbb osztályokban csak 
irodalmi olvasmányok alapján gyűjtöttük a szókincset, a legtöbbször 
begyakorolt kifejezések is alig váltak aktív szókinccsé, beszédközben 
nem jutottak a gyermek eszébe. Most a legkülönbözőbb olvasmányok 
szavai is hozzáfonódnak a gyakorlati élet fogalmi köreinek szócsoport
jaihoz a nyetuérzékkel bíró gyermekeknél. A szókincs it t  már nem 
egyszerűen reproduktív, színesedik, keveredik : az első dolgozatnál 
az állatokról tanult kifejezések közt feltűnik : j ’ai éclaté en sanglot, 
bár nem egészen helytálló kifejezés, de egy anekdotában tanult ki
fejezés : j ’ai éclaté de rire hatása alatt került ide és m utatja az 
associaciok többféle ágazásának lehetőségét; ette m ‘a débarassé du 
coq : az előszoba kifejezéseinél fordult elő ; eile a déchargé sa colére 
sur le coq : Daudet Le Petit Chose-ából került ide, m utatva, hogy 
annyira rugalmasan gyökeresedett be a tudatba, hogy minden 
irányba elmozgatható. A második dolgozatban a J ’étais ravie ki
fejezés a köszönési szavak csoportjából került ide a színházi szavak 
közé. Ilyen színesebbé válást m utatnak a német szókészlet szavai is. 
Csak nehány sort olvasok fel egy dolgozatból, melynek ez volt a 
címe : „Von den körperlichen Übungen“ : ,,Im zwanzigsten Jahr
hundert sind die körperlichen Übungen sehr beliebt, weil man ihre 
Wichtigkeit eingesehen hat. Der Körper bedarf der mäszigen Übung, 
die ihn kräftig und geschmeidig macht. Ist der Körper kräftig und 
gesund, ist auch das Gemüt froh und gesund. Wenn man so viel 
lernt, wie wir, sind die körperlichen Übungen unentbehrlich. . .  Der 
Sport, die Spiele und all die körperlichen Übungen machen uns froh 
und glücklich.“

Azon az úton, mely elvezet bizonyos gyakorlottsághoz az idegen 
nyelv szóbeli és írásbeli használatában, talán sikerült kissé előre 
jutnia a vezetésemre bízott osztálynak, de mindnyájan nyugodtabb 
lélekkel haladhatnánk ezen az úton, ha közelebbről volna meghatá
rozva, mikor tekinthető a kitűzött cél ha nem is elértnek, de leg
alább megközelitettnek. Evégett okvetlenül szükséges megállapítása 
annak a minimális szókincsnek, melyet a középiskolai tanulmányok 
bevégzésekor a tanulónak a modern nyelvekből el kell sajátítania.
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Erre vonatkozó indítványomat szakosztályunk budapesti gyűlése 
magáévá is te tte  és e helyen csak megismétlem kérésünket, szíves
kedjenek a mélyen tisztelt kartársak a minimális szókincs meg
állapításának módját megfontolás tárgyává tenni és szíves észre
vételeiket erre a kérdésre vonatkozóan is minél előbb egyesületünk
kel közölni.

Aktív nyelvtani ismeretek. De a minimálist magasan felülmúló 
szókincs is csak biztos nyelvtani tudás segítségével vihet bennünket 
a cél felé. Erre vonatkozóan azt tapasztaltam, hogy ha az ötödik 
osztályban újra átdolgoztuk az alaktant, a hatodik és hetedikben az 
alaktan átismétlése után a mondattant, ez utóbbit különösen a 
magyartól eltérő jelenségek szem előtt tartásával, alapos össze
foglalás után az alaktan, szórend és a magyarral egyező mondattani 
jelenségeket el lehetett úgy sajátítani, hogy szóbeli és írásbeli gyakor
latoknál a tanulók egy része elfogadható eredményt mutatott fel. 
Ez azt mutatja, hogy az említett nyelvtani ismeretek aktívvá váltak 
és megelevenednek a tudatba akkor i°, ha nem írott szöveg könnyíti 
meg felelevenedésüket. De a m ondattannak nehezebb és a magyartól 
eltérő jelenségeivel már egészen másként állt a helyzet. A beszéd- 
gyakorlatok könyvének nyelve egyszerű. Ezért a mondattan egyes 
fejezeteinek megbeszélésére szánt anyagot az irodalmi olvasmányok
ból kellett összegyütjeni. De sokszor nincs elég példa, ilyenkor a 
gyüjtötteket ki kell egészíteni. De akár az olvasmányból vettük a 
példát, akár új példát iktattunk be a sorba, ez az ismeret csak annyira 
válik aktívvá, amennyire sikerült begyakorlás végett a mondattani 
példatárból kiemelni és egy fogalomkörbe szólásmódként beiktatni. 
A magyartól eltérő akkusatívusok tárgyalásánál például: Ich komme 
denselben Weg féle kifejezés úgy válik legkönnyebben aktívvá, ha 
a „Schule“ fogalomkörhöz iktatjuk ezt a mondatot — a már tanult 
„Meine beste Freundin heiszt X “ kiegészítéseként : wier kommen 
oft denselben Weg in die Schule. A datívusnál tanult kifejezés : jm 
entlaufen beiktatható a Hund-ról tanultak kiegészítéseként: ein 
gut abgerichteter Jagdhund pflegt seinem Herrn nicht zu entlaufen. 
Vagy a franciában folytonosan összecserélgették a commencer á és 
de kifejezéseket. A „La vie de l’écoliére“ beszédgyakorlatba beiktattam 
ezt a két mondatot : Aprés midi je commence d’apprendre ma lecon 
de francais ; j ‘étais dans la troisiéme classe, quand j’ai commencé 
á apprendre le francais. Vagy a se souvenir de begyakorlására a 
„La famille“ szócsoportba : „Le grand-pére raconte á sa pelite füle 
une histoire ; il se souvient trés bien des événements de sa jeunesse.“ 
Vagy a travailler de, armer de couvrir de sor megtartására az „Ouv- 
rier“ csoportban : le vieux charpentier travaille de mains tremblan- 
tes, a „Chambre á coucher“ csoportban : le lit est couvert d’une 
couvcrture, a „La Chasse“ csoportban : le chasseur est armé de 
fusil.

Ha a magyartól eltérést mutató nyelvtani anyagot így nem 
tudom átvinni a gyakorlati szókincs közé, a fáradságos úton megszer-
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zett ismeret felelevenedik a szövegolvasásnál, de aktív ismeretté 
nem igen fog válni.

E nehéz munka csak igen kis mértékben valósítható meg a mai 
viszonyok közt, ezért marad a tanulók zömének beszélő és írásbeli 
képessége reproduktív és ahol sikerült is imént egy kis színeződést 
kimutatnom, ez csak az egyszerűbb mondatszerkezetek nyújtotta 
mértékben lehetséges. Kis mértékben valósítható meg ez a munka 
mégpedig azért, mert a primitív nyelvtani ismeretek elsajátítása 
után rögtön a tárgyi ismeretek megszerzésén van a hangsúly a tan
tervűnkben, nem jutunk többé abba a helyzetbe, hogy főleg a nyelvet 
tanulmányozhassuk, hogy a magyartól eltérő sajátságokat szólás
módok alakjában begyakorolhassuk, szóval, hogy gyakorlati stilisz
tikát tanulhassunk. Ha a magyar, német és francia gyermeknek 
magának is hosszabb ideig kell foglalkoznia anyanyelvében a stílus
készség megszerzése végett kifejezésmódok begyakorlásával, akkor 
talán nálunk is helyesebb volna a nyelvtani alapismeretek után nem 
kultúrtörténeti olvasmányokkal előállani, hanem előbb olyan olvas
mányokkal, melyeknél nem a tárgyi ismeretek, hanem a kifejezés- 
mód a fontos. Akkor módunkban volna a nyelvtan megértése 
végett az olvasmányokban gyűjtött, vagy ezek kiegészítéseként 
nyújtott példákat, mint szólásmódokat a beszédgyakorlatok foga
lomkörei közé nagyobb számmal beiktatni, begyakorolni és így 
aktívvá tenni.

De az adott körülmények közt is lehet bizonyos fokú aktív szó
kincsre és aktív nyelvtani ismeretre szert tenni. Ha azonban el
jutottunk bizonyos eredményhez, munkánk ellenőrzése és önmeg
nyugtatásunk érdekében kellene valami eljárást alkalmazni annak 
megállapítására, hogy eléggé megközelítettük-e a célt. Ez már most 
is lehetséges, még mielőtt megállapítottuk volna az imént említett 
minimális szókincset, mely ugyanis csak egyik részét oldaná meg a 
kérdésnek, az aktív nyelvtani tudás ellenőrzésére nem volna alkal
mas. Az újabb modern nyelvi pedagógusok : Wilhelm Münch és 
Ernst Otto szerint az idegen nyelvben bizonyos fokú gyakorlott
ságra te tt már szert a tanuló, ha egy idegennyelvű szöveget az el
olvasása után az illető idegen nyelven össze tud foglalni, vagy az 
idegen nyelven előtte elmondott eseményt újra el tudja mondani 
az idegen nyelven. A nyolcadik osztályú növendékek nagy része 
megértette és össze tudta foglalni elbeszélésem alapján a Vila in 
Mire, Tristan et Jseult, vagy a Räuber tartalm át. És mégsem mond
hatom, hogy az eredményt illetőleg nyugodt lehetek, mert minálunk 
az idegen nyelvben a szóbeli gyakorlottság ellenőrzésére nincs ugyan 
semmi közelebbről meghatározott mérték felállítva, de az írásbeli 
gvakorlottság ellenőrzési mértékének kell tekintenünk az érettségi 
rendeletet, mely a németre fordítás kívánalmát állítja fel. Ez pedig 
azt jelenti, hogy az idegen nyelv tanításánál a gyakorlati célt akkor 
érjük el, ha magyar szöveget jól fordítunk le németre. Kiemeltem 
már az eddigiekben, hogy mit tudtunk elérni, kijelentem, hogy ezt
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a mértéket nem tudom elérni kielégítő módon. A fordítás gyakorlá
sánál egészen másirányú associaciok érvényesülnek, mint a modern 
nyelvtanítás alapján vezetett nyelvtanulásnál. A modern nyelv- 
tanítás csak a primitív nyelvtani formák begyakorlására engedi meg 
a fordítást, a német utasítások már a középső fok számára eltiltják 
a fordítási gyakorlatokat. Az imént fejtettem ki, hogy a magyartól 
eltérő gondolkozást mutató nehezebb kifejezések csak úgy válnak 
aktívvá, ha a mindennapi élet szókincsét felölelő szócsoportokba 
tudjuk elhelyezni őket és így sokszor gyakorolhatjuk. De ha éveken 
át így gyakoroltuk őket és ha a tanterv által előírt gyakorlottságot 
megakarjuk közelíteni, csakis így lehet gyakorolni őket, akkor csak 
német szavak, német kifejezések idézhetik fel őket a tudatban. Az a 
gyermek, aki helyesen meg tudott felelni erre a kérdésre : „Welche 
Schlacht heiszt die Völkerschlacht?“, mondván : „Die Schlacht bei 
Leipzig war die Völkerschlacht“, a mohácsi vészt így fordította : 
die Niederlage von Mohács a „bécsi lakosság (die Bevölkerung von 
Wien)“ „budapesti fürdők (die Bäder von Budapest“ alapján alkotott 
hamis analógia következtében. Erre a kérdésre : „Warum sind die 
Straszen in der Stadt belebt?“ helyesen felelt: man sieht viele Leute auf 
den Straszen. Ellenben ezt a m ondatot: világi emberek így fordította : 
weltliche Menschen. A magyar szöveg megakadályozta az általa jól 
ismert Leute szó felevenedését. Egy gyermek nagyon jól tudott felelni 
erre a kérdésre: „Was fragen Sie, wenn sie inein Wagenabteil eintreten?“ 
„Ich frage : Ist bitte dieser Platz besetzt?“ De a fordításnál : akik
nek állása sok évig nem lett betöltve : deren Stellung viele Jahre 
lang nicht ausgefüllt wurde. Francia példákat nem hozhatok, mert 
érettségi rendelet nem kényszerít a fordítás gyakorlására és így nem 
fordítjátok.

Összegezem az elm ondottakat: a tanterv által megkívánt gya
korlottság a német és némi gyakorlottság a francia nyelv szóbeli és 
írásbeli használatában helyes célkitűzés ; az eredmény fokozása csak 
óraszám emeléssel és az osztályok létszámának csökkentésével 
érhető el. Addig is, hogy a tanár megszabaduljon attól a kínos érzés
től, mely őt a leglelkiismeretesebb munka után sem hagyja el, ha 
arra gondol, hogy elég előhaladást te tt-e  a nem pontosan meghatá
rozott cél felé, mikor munkáját a nyolcadik osztályban befejezi, 
gyakorlati pedagógusok bevonásával állapíttassák meg a minimális 
szókincs, melyet a nyolcadik osztály befejezésekor osztályának el 
kell sajátítani.

A gyakorlati cél megközelítésének és a gyakorlati nyelvtani isme
retek elsajátításának mértéke ne a magyarról németre fordítás legyen, 
hanem minden modern nyelvnél idegen nyelven elolvasott, vagy 
degen nyelven hallott egyszerű szöveg összefoglalása idegen nyelven, 
vagy önálló fogalmazás.

A gyakorlati cél mellett van a modern nyelvek tanításának egy 
másik célja is, melyet ekként állapít meg a tanterv : „Újabb írók 
imüveinek biztos nyelvtani ismereten alapuló megértése és ennek alapján
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tájékozottság a német szellemi élet ismeretében, illetve a francia szel
lemi élet ismeretében.“

Amint a gyakorlati cél megközelítését nem lehet biztos nyelv
tani ismeret nélkül megközelíteni, úgy ezt az ideális célt sem. De e 
kérdés részleteinek vizsgálata ezúttal nem feladatom. Csak rámutatok 
arra, hogy a gyakorlati cél megközelítése érdekében a nyelvtani 
ismeretek egy részének aktívvá kell válnia, azaz szólásmódok alakjá
ban bele kell szövődniük a gyakorlati szókincs csoportjaiba, más 
részének elég passzív ismeretnek maradnia, azaz csak a szöveg 
olvasásánál kell a tudatban felelevenednie. Ezzel a kérdéssel még 
nem igen foglalkoztak tudomásom szerint pedagógusaink és éppen 
ezért ajánlotta londoni értekezletünk tanulmányozásra, hogy tanít
suk a nyelvet olvasmányok segítségével olvasmányok számára. 
A nyelvtan kérdését ezúttal nyílt kérdésnek hagyva, csak az ideális 
cél kitűzésével kívánok foglalkozni.

Nyolcadik osztályos növendékeim a legnagyobb érdeklődéssel 
merültek el Johanna és Lionel találkozását követő jelenet tanul
mányozásába, mely az egyéni vágyak és a kötelességérzet konflik
tusának drámai kifejezése és Johanna felkiáltása : ,,Es war nicht 
meine Wahl“ megérzéldtője lett annak a mély vallásos érzést kiváltó 
gondolatnak, hogy emberi sorsunk a Mindenható kezébe van letéve. 
Iphigeniának a környezetét megnemesítő jelleme ilyen gondolatokat 
érlelt meg bennük : „Wir werden nur dann ein schönes Leben haben, 
wenn wir den Ideen der Güte, der W ahrheit und der Selbstver
leugnung dienen“, ,,Wir können nur dann ein segensreiches Leben 
führen, wenn wir es in den Dienst der Güte, der Selbstverleugnung 
und der Liebe stellen.“ ,,Wir müssen unser Leben einer hohen Idee 
hingeben und im ganzen Leben gut gerecht und selbstverleugnend 
sein wollen. So wird unser Leben auch dann glücklich sein, wenn 
die äuszeren Verhältnisse nicht die besten sein werden, denn der 
gute Mensch trägt das Glück in seiner Seele.“ „Wenn ich grosz und 
selbständig werde, will ich auch dann der Idee der Güte dienen. 
Besonders jetzt, in dieser schweren Zeit, wo man überall nur Klagen 
hören kann, kann ein wirklich gutes Herz nur eine beruhigende und 
tröstende Wirkung üben.“ Mély hatást válto tt ki lelkűkben minden 
emberi sors elmúlásának gondolata, amint elmerültek Lamartine 
„Le lac“ című költeményének olvasásába és elringatta lelkűket a 
szép sorok ritmusa ; elég volt csak egy utalás Petőfi „Szeptember 
végén“ című költeményére és rögtön felfogták a különbséget: 
„Lamartine demande á la nature qu‘elle garde le souvenir de son 
bonheur, Petőfi ne le demande ä personne, il est sur que son coeur 
gardera son amour, mérne dans la vie au delá.“ „Dans la poésie 
de Lamartine l’élément rhétorique est predominant, mais Petőfi a 
décrit ses sentiments immédiatement.“ „Pour Lamertine tout passe 
et ce sont 1’amour et le bonheur qui passent les premiers. Le plus 
grand amour ne peut durer plus longtemps que notre vie. Mais la 
nature est éternelle. Le poéte demande á la nature de garder au
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moins le souvenir de son amour. Petőfi parle aussi de la fugacité. 
Les fleurs fleurissent encore dans la vallée, mais les cimes des mon- 
tagnes sont déjá conronnées de neige. Dans cette fugacité générale 
la seule consolation du poéte est que son amour et ses sentimeüts 
éternels ne passeront ja m a is .. .“

És így folytathatnám végig, kimutatva minden olvasmánynál, 
hogy erkölcsi, vallásos, hazafias, szociális, esztétikai, tehát peda
gógiai értékekkel lett gazdagabb a növendékek lelke a nyugat
európai kultúra nagy alkotásaival való megismerkedés után. É nagy 
művek alkotóinak alakját a növendékek történeti ismereteire támasz
kodva igyekeztem beállítani a történeti távlatba. De a német nép, 
vagy francia nép szellemi történetének csak egyes mozzanataiba 
tudunk behatolni, szellemének ismeretébe nem fogunk behatolhatni 
akkor sem, ha a német és francia órák számát felemelik kettőről 
háromra. Egy idegen nép szelleme megismeréséhez annyi történeti 
ismeretre és annyi olvasmányra van szükség, hogy a sok mindenféle 
más ismerettel telített középiskolai növendék felfogóképességét ez 
a kívánság meghaladja. Ha alapos nyelvtani ismeret alapján meg 
tudja magát értetni növendékünk németül, vagy franciául elfogad
ható módon és el tud merülni nehány nagy, pedagógiai értékeket 
tartalmazó műalkotás élvezetébe, elégedjünk meg ezzel a céllal. 
És ha egy középiskolai tanár ilyen célt megközelített, olyan munkát 
végzett, hogy megérdemli, hogy le vegyék válláról az önvádat, melyet 
azért érez, hogy a hivatalos utasításban előírt célt nem tudta elérni. 
Az elérhetetlen célkitűzés megváltoztatását kérjük. A tájékozottság 
a német és francia szellemi élet ismeretében helyett kérjük ezt az 
ideális cékitűzést : a német és francia szellem egyes mozzanatainak 
és néhány pedagógiai szempontból értékes alkotásának megismer
tetése.

'M i modern nyelveket tanító tanárok ne legyünk megfosztva 
a jól elvégzett munka boldogító érzésétől. Ezt pedig csakis a cél
kitűzésnek említett módon, vagy esetleg más még megfelelőbb módon 
történő redukálásával érhetjük el.

Hettesheimer Ernő.

A  latin a modern nyelvtanítás szolgálatában.
A latin egy váratlan lendülettel elfoglalta valamennyi közép

iskolát. A klasszikus nyelvek tanárai helyeselnek, a modern nyelv
tanárok méltatlankodnak. A maga szubjektív szemszögéből mind
egyiknek igazsága van. De hogy tárgyi-pedagógiai okok melyik mellé 
sorakoztathatok, ezt itt nem vizsgálhatjuk. Befejezett ténnyel állunk 
szemben, s a jól /népnévéit ember azt mindig loyálisan elfogadja. Vita 
helyett gyümölcsözőbb, ha a modern nyelvtanárok megkeresik: 
mennyire használhatják fel az adott helyzetet. (Ami nem zárja ki,
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hogy más síkon tovább vitatkoznak ; ez a sorsuk, hiszen „gramma- 
tici c e r ta n t . . .“) Eddig a német és a francia szolgálta a latint — a 
leánygimnáziumokban. Az V. osztályban kezdtük a latint s arra 
építettünk, amit modern nyelvszakos kartársaink megalapoztak, 
így van egy osztályom, amelyet V. o.-tól kezdve tanítok hatvanas 
létszámmal s egy másik, amelyet a III. o.-tól kezdve negyvenessel. 
S az elsőben szélesebb és mélyebb eredményt értem el három év alatt, 
mint a másikban négy alatt. Ez főként az előző modern nyelvtanítás
nak köszönhető. Most meglesz a reciprok-hatás. A latin kiépíti a 
nyelvtant, mire a III. o.-ban kezdődik a német, és a mondattant, 
mikor az V. o.-ban előkerül a második modern nyelv. Idő és munka
nyereség lesz, ha a latintanítás eredményeit átveszik a modern 
nyelvtanárok.

A felhasználható nyelvtényeket — csupa közismert dolgot — 
vázlatosan felsorakoztatom. Német, francia, angol nyelvből veszek 
példákat, de igen szoros kapcsolatot lehet létesíteni az olasszal is.

A magyarnak az idegen nyelvektől eltérő szerkezeteit a latin tan ítja  
meg. Az est és állítmánykiegészítő aránylag könnyen megy ; de 
nehezebb a habeo szerkesztése, melyet a tanulók csak évek alatt 
gyakorolnak be, mikor már a habere mellé nem teszik ki az esse-t, 
vagy nem cserélik össze a kettőt. Némi nehézséget jelent a tárgyas 
ragozás hiánya s helyette a személynévmás tárgyesete, de annál 
többet a magyartól teljesen elütő szenvedő szerkezet. A melléknév 
egyeztetése is sok fáradságot kíván. A birtokviszony, különösen, ha 
kettős, még a felsőbb osztályokban is küzködéssel jár. Aránylag 
könnyebb a névragozás esetei, praepositiok, igeidők, módok, ige
nevek megtanítása. — Mindezt a latin úgy előkészíti, hogy a modern 
nyelvtanároknak csak át kell venniök.

Nagy segítséget nyújt a latin a szavak alakjának és sokszor indo
kolatlannak látszó nemének a megértetéséhez. Főként, ha rámutatunk 
arra a szemléletre, amely a szót alkotta. Pl. az angolban to extol =  
dicsérni. Ha a tanuló a latin extollo-ból megérti, hogy itt a kereskedői 
fogás adta a szót ; mert az veszi ki az áruból a legszebbet megmutatni, 
megdicsérni, akkor az angol szó erősen rögződött. —- Erre a kap
csolásra annál inkább szükség van, mert a középiskola szóözönt zúdít 
a tanulókra. A kellően felkészült érettségizőnek 10,000 latin szót 
kellene tudnia. S legalább ennyit a két modern nyelvből. Az egysze
rűsítés szükséges. Néhány példa :

Latin: N ém et: Francia: Angol :
família (nőnem) die Familie la famille the family,
festum (semleges) das Fest la féte (,,s‘‘ kiesett !) the festival,
feriae (nő; többes) die Ferien la férie — ferial,
instrumentum (sémi.) das Instrument, Instrument, the instrument.

Az alak is levezethető mind a négy nyelvben; de tudja minden 
latint tanuló, hogy az -um végű szó semleges ; könnyen megérti, 
hogy miért das Resultat, das Symbol stb.
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A jelentés-árnyalatokat is megvilágíthatjuk :
filius ~  Sohn ~  fils ~  son 
puer ~  Knabe ~  gargon ~  boy
debeo : erkölcsi kötelesség ~  sollen ~  devoir ~  I ought 
necesse : külső kötelesség ~  müssen ~  il me laut ~  I must.
Felhasználhatjuk a szóképzés, összetétel megmagyarázására : 

erráre =  irren. De : e/tévedni =  í/éerrare ~  aáirren. intrare ~  ein-
treten ~  entrer ~  to enter. A formai egyezésen kívül a öe(lépni) 
igekötő mindegyikben azonosan megvan.

apportare (ad) ~  herbeitragen ~  apporter.
tViiuria ~  t/nrecht ~  l’injure. — A latin és a német a jog alap

szót látja el fosztó előképzővel. Franciában alaki egyezés :
indicium ~  der Rechtsspruch. — Egyforma összetétel ; a latin

ban : ius +  dico, németben : Recht sprechen.
patria ~  das Va/erland ~  la patrie. — Alapszó : apa.
A többalakú tő fokozása zavaros és hézagos tények. Az összevetés 

megkönnyíti. Kiindulhatunk a magyarból:
Sok több legtöbb
multus plus plurimus
viel mehr am meisten
beaucoup plus le plus
much more the most.
Hasonlóan :
bonus ~ g u t  ~  bon ~good 
malus — ~  mauvais ~  bad 
parvus ~  wenig ~  peu ~  little.
A mint kapcsoló szó mindenütt az alap és középfok után igazodik: 

ac, atque (hasonlóságot és különbséget kifejező mellékneveknél) 
~  wie ~  as. . . as. Középfoknál : quam ~  als ~  than.

Az elöljárókat sematikus rajzban ábrázoljuk, mint az eszperantó 
nyelvtanok teszik ; a szemlélet és a különböző nyelvek egymásra 
vonatkoztatott praepositiói magyarázzák egymást és használatukat. 
Például :

in, in, en, dans 

sub, unter,

super, auf, [sur]
H ová?
Acc. in, in, [en, dans]

—■=*- sub, unter, [sous

Hol?
Abl. ~  dat.

A latin praepositiókkal világossá tehetünk egy sor francia ki
fejezést, amely magában logikátlan ténynek látszik. Például az 
-ban a latin ab és ad esik egybe. Ezen az alapon könnyen értáhető,

2
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hogy a közeledő iránynál is : II va á l’école (ad), a távolodó iránynál 
is : Demander á quelqu’un (ab) — ugyanaz a praepositio használatos.

A névmásokat is teljesen előkészíti a latin. Különösen a vissza
ható névmás szerepét a visszaható igék mellett, az összetett formá
kat :

me ipsum ~  mich selbst ~  moi-méme ~  myself,
a birtokos névmást, amelyet helyesebb a francia szerint birtokos 
melléknévnek nevezni, mert a birtokkal egyezik. A tanulók pedig 
hajlandók mint névmást, a birtokossal egyeztetni. A francia név
mások alakilag levezethetők a latinból: ille-ből alakul a le, i l ; illa-ból 
a la, illorum-ból leur, inde-ből en(=dessen) stb.

Párhuzamba állítható ez a két kifejezés :
omnis urbs =  toute la vilié,.
omnes urbes =  toutes les villes.
Az igeragozásban a múlt idők összetételes képzését emeljük ki : 

Például : indicat. praeteritum perfectum :
laudáv +  eram ~  ich hatte gelobt ~  j ’avais loué ~  I had praised. 

Alakulása : perf. tő +  sum ige ind. praes. imp.
pass. part, perf +  haben ige ind. paes. imp.

Coniunct. praesens perfectum :
laudave -f sím, ich habe gelobt, j ’aie loué.

Alakulása : perf. tő +  sum coni, praes. imp.-a. (s bői r).
A szenvedő igeragozás még azonosabb ; a latinban (perf. actio) 

a part. perf. -f- sum, a franciában part, passé +  étre, az angolban 
to be +  part. pass. ; hasonló a németben.

A szenvedő szerkezetet a latin és az angol egyformán kedveli, 
különösen általános alanynál. Párhuzamba állíthatunk ilyen kifeje
zéseket :

nominor ~  I am called ; dicitur ~  he is said.
A személytelen igék az egész vonalon egybevethetők (néhol 

alakilag is) :.
tonat ~  es donnert ~  il tonne ~  it thunders,
pluit ~  es regnet ~  il pleut ~  it rains.
A participium imperfectum képzője ni azonos a németben : -end, 

a franciában : -ant, hasonló az angolban : -ing.
A többalakú tövekkel való igeragozást megalapozza a latin fero, 

nolo, volo, malo.
*

A nyelvtan még könnyebb része a nyelvtanításnak. Receptív 
munkát és reprodukciót kíván. Az igazi nehézséget a mondattan 
jelenti, mert itt megértés, alkotás, fantázia, a nyelv szellemébe bele
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élés kell. A tanulók gyöngébb részének munkája itt törik meg. Itt 
kell a többoldalú asszociáció. A latin erre jó eredménnyel használható.

Egy fáradsággal taníthatjuk és biztosíthatjuk a esetek használatát. 
Accusatívus.

A nevezést, választást jelentő igék kettős acc.-sal, a szenvedőben 
nom.-sal járnak.

Populus Ciceronem consulem creavit ~  Le peuple nőmmé Cicéron 
consul.

nömino ~  nennen ~  appeler : akit s aminek acc.
reddere aliquem beatum ~  rendre quelqu’un heureux.
doceo ~  lehren : akit s amire acc.
fugio ~  escape : aki elől acc. (Itt kiindulhatunk Toldiból : Futá 

minden ember a bizonyos halált.)
adiuvo ~  to help : akin acc.
decet ~  become : akihez acc.
A cselekvő személy acc.-ban, az ok génit.-ben a latinban és 

németben : púdét me alicuius rei ~  ich schäme mich einer Sache ; 
csak génit, a francia és angol kifejezésben: j ’ai honte de ~  to be 
ashamed of.

Kiterjedés acc.-nál is a magyar az alap : két órát dolgoztam, 
latinban : dies noctesque =  folyton ; németben : den ganzen Tag ~  
a  franciában : toute la journée.

Genitivus
miseret me ~  sich erbarmen ~  avoir pitié +  gen.
Emlékezést jelentő igéknél :
reminiscor ~  sich erinnern ~  se souvenir ~  remind me -f- gen.
Vádolást jelentő igéknél :
accusare aliquem alicuius rei ~  beschuldigen jemanden einer 

Sache ~  accuser de.
Időhatározó gen. hasonló három nyelvben :
Eines Morgens ~  de grand matin ~  id aetatis, id temporis.
Igaz, hogy a latinban ez részelő gen., de valójában időhatározásra 

szolgál. A részelő gén. pedig mind a négy nyelvben megvan azonosan. 
I tt  is a magyarból indulhatunk ki : megette kenyere javát. Esetleg 
rajzzal szemléltetjük. Együtt tárgyalhatjuk a gen.-t mint minőségi, 
vagy mennyiségi jelzőt.

Animi hilaris fűit ~  Er war guter Laune ~  II était de bonne 
humeur | | . A year’s rent.

Az angol-szász génit, ugyan mennyiségi jelző, de lényegileg 
idevág.

Melléknevek gen.-szal :
inops pecuniae ~  bedürftig sein seines Geldes ~  avoir besoin 

de ~  I stand in need of.
2*



2 2 0 PR OT E S TÁ NS  T A N Ü G Y I  SZEMLE

conscius alicuius rei ~  bewusst sein einer Sache ~  se rendre 
compte (Tune chose.

Dativus :
Igék és melléknevek mellett egyformán használatos.
Praepono utile iucundo ~  Ich ziehe das Nützliche dem Ange

nehmen vor ~  Je préfére l’utile a Tagréable.
irascor +  dat ~  zürnen jemandem ~ e n  vouloir á quelqu’un 

familiáris ~  vertraut ~  familier á 
alienus ~  fremd ~  étranger á
similis ~  ähnlich megfelel a franciában a ressembler á igének- 
A latin dativus agentist összevethetjük a francia műveltető* 

igével, hol a cselekvő személy szintén dat.-ba kerül. 
mihi legendum est ~  je lui ai fait lire.
A kihagyásos szerkezetek egyformák a latin és az angol (szász> 

gen.-nál :
ad (templum) Castoris ~  at Saint Paul’s (church).
Az infinitívusos, particípiumos, gerundívumos szerkezetek és- 

összevonások szintén alkalmasak az együtt-tárgyalásra.
Az acc. cum inf. mind a négy nyelvben egyezik. Hogy fejműkö- 

déssel kapcsolatos igék mellett áll, rajzban szemléltetjük s ehhez. 
Írjuk a megfelelő igéket:

voluntatis : 
sentiendi: 
dicendi:

affectuum.

Video eum venire ~  Ich sehe ihn kommen ~  Je le vois venir — 
I see him come. Sőt a magyarban is : Látom őt jönni.

Est és állítmányi kiegészítő mellett inf.-os szerkezetek :
turpe est mentiri ~  il est honteux de mentir ; necesse est te labo- 

rare ~  il te faut travailler.
A latin inf. historicusnak megfelelője van a franciában :
l’autre aussitőt de s’excuser.
A particípiumos szerkezeteknél is egy mondattal taníthatunk 

négy nyelvet.
Az ablatívus absolutusnak másai az acc. absolutusok.
Passé le péril, adieu les Saints.
The punch drunk, he went to bed.
A latinban az activi part instans a beálló, készülő cselekvést 

fejezi ki. Vele megvilágíthatjuk az angol particip. imp. hasonlA 
szerepét.
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Parisios profecturus sum ~  I am going to Paris.
A passiói part, instans-szál is magyarázhatunk több szerkezetet, 

melyek a szükségességet jelölik.
Mihi in Britanniám proficiscendum est ~  Ich habe nach England 

zu reisen ~  J ’ ai a partir en Angleterre ~  I am to go to England.
Gerundíoumos és participiális szerkezeteket kölcsönösen meg

világíthatjuk egymással, sőt árnyalatokat is.
Quod mihi ridendo dicit ~  II me dit cela en souriant.
Vidi amicum tuum  transeundo viam ~  J ’ai vu ton ami en 

traversant la rue. Viszont: Vidi amicum tuum viam transeuntem ~  
J ’ai vu ton ami traversant la rue.

A consecutio temporumot Hettesheimer Ernő kartársammal 
közösen tanítottuk. Az óra első felében a latin szerkesztést ismerték 
meg a tanulók, a második felében ugyanazon mondatokhoz kapcsolták 
a francia correspondance des temps-t. S az osztályban közös táblá
zaton van kifüggesztve.

Ugyanígy kezelhető még egész sorozat mondattani tény : az 
állítmányi jelző (franciában voir claire, parier bas) a műveltető ige 
(iubeo, lassen, fair, order szerkezete), a coniunctívus, mint a nem 
kijelentő s gondolt állítás kifejezője, a függő beszéd, mellékmondatok 
rövidítése (pl. célhatározó mondat mozgást jelentő igék után supinum 
acc.-sal, um zu -f inf.-sal, pour +  inf.-al).

A megoldást így képzelem el : szerkeszteni kell három nyelvtant, 
a  három iskolatípus részére : latin-német-francia, latin-német-olasz, 
latin-német-angol kapcsolással. A könyv gyakorlati céllal készül, 
világosan, áttekinthetően : rajzokkal, színekben, mert ezek intuitíve 
magyaráznak. A terminológia egységes minden nyelv számára. (Ezt 
a racionalizálást már előbb is el kellene végezni.) A könyv tanárok 
számára való, de tanulók is használhatják. Ennek alapján az egyes 
intézetek megállapítják, hogy melyik osztályban mit vonatkoztat
nak. Ezt pedig minden évben újból megtárgyalják az osztálytanárok, 
hogyan tudják közösen feldolgozni aktuális osztályukban. Hogy a 
nyelvtények első feldolgozásánál-e, vagy a rendszerező összefogla
lásnál? — az egyéni elbírálás dolga. Azonban tanácsos, éppen mivel 
több nyelvet fogunk egybe, a magyar gondolkozáshoz fűzni tanításun
kat s azt tanítani, hogy amit magyarul így gondolunk, hogyan gon
doljuk latinul, németül stb. Tehát nyelvtanítás helyett gondolkodás 
tanítás.

Hogy a latintanítást állítottam — a minden nyelvhez szükséges 
—  nyelvtantudás gyökeréül, elfogultságra lehetne magyarázni. 
Ennek ellenemond az, hogy nem a latint, hanem az eszperantót 
tartom  ideális alapnyelvnek. Ha azonban a latinnal kezdjük az 
idegen nyelvek tanítását s az mindig több évi előnyben van, helyesebb 
a  meddő vita helyett úgy venni a dolgot, amint áll, s a tanulók, a 
tanárok és az anyag hasznára a latin és a modern nyelvek közt 
kooperációt teremteni.

Nánay Béla.
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A  középiskolai reform a latin nyelv tanítása
szempontjából.

A szegedi fogadalmi templombeli sírbolt első lakójának koporsó
ján még ott vannak az elhervadt koszorúk, a halott nevét és emlékét 
még szerte e hazában kegyelettel emlegetik, mikor szívós erővel 
létrehozott, jobban mondva kiharcolt alkotásait egymás után ki
kezdik, visszafejlesztik, sőt megszüntetik az utódok. Mennyi energiát 
pazarolt meggyőzésben, rábeszélésben s főként a nervus rerum-nak» 
a mindenható pénznek bőkezű folyósításában Klebelsberg Kunó 
miniszter korában arra, hogy otthont szerezzen és létet biztosítson 
e csonka ország mind a négy egyetemének s íme, még nem telt le 
halála óta a gyászév, és már megkondította a pénzügyminiszter a 
halálharangot az egyik egyetem fölött. Milyen szeretettel dédelgette 
Klebelsberg a külföldi Collegium Hungaricum-ok ügyét, nem kí
mélve tőlük semmi erkölcsi és anyagi támogatást s ma, ha az elsőt 
nem vonta is meg tőlük hivatali utóda, annál jobban csökkentette 
az anyagi támogatás mértékét az állam pénzügyeinek legfőbb inté
zője. Es mivé zsugorodott Klebelsberg Kunó magas-, sőt merészröptű 
szellemének több más, féltő gonddal ápolt alkotása : a tudományos 
kutatóintézetek támogatása, a külföldi és belföldi tanulmányi 
ösztöndíjak s a hazai művészet pártolásának ügye ! Igaz, hogy a 
közvélemény ez intézmények fenntartásának és fejlesztésének kér
désében nem állt egyértelműen a „nagy miniszter“ mögött, főkép 
azért, mert nem tarto tta az ország anyagi erejével arányban állóknak 
azokat a súlyos áldozatokat, amiket a miniszter nagyszabású műve
lődési és tudományos programmjának megvalósítása jelentett 
úgyhogy az a felfogás alakult ki, hogy mindazt, ami alkotásából 
az ország teherviselő képességéhez mérten túlságosra szabott, utódai 
kénytelenek lesznek lefaragni s méreteiket a meglevő viszonyokhoz 
alkalmazni. Azonban egyhangú elismeréssel fogadta az egész magyar 
közvélemény a népiskolák számának impozáns módon történt szapo
rítását s ezzel a nép széles tömegeinek a művelődés áldásaiban való 
részesítését. Az ötezer népiskolai „objectum“ őszinte tiszteletet 
szerzett alkotójának s valóban ércnél maradandóbban őrzi emlékét.

Ha nem is ilyen népszerű, de megalkotása idején örömmel 
üdvözölt volt Klebelsbergnek az az intézkedése, mely az 1924 : XI. te. 
alapján a reálgimnázium formájában a középiskolának új faját 
honosította meg nálunk. A közvélemény örömmel fogadta ezt az 
újítást, mert olyan iskolafajt látott a reálgimnáziumban, amely 
alkalmazkodik a modern idők követelményeihez s bizonyos meg
egyezést, vagy megalkuvást létesít a klasszikus és modern műveltség 
álláspontja közt. Bizalmat előlegezett ennek az iskolafajnak az a 
körülmény, hogy külföldön, különösen Ausztriában és Németország-
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ban is bevált és népszerű lett, shogy nálunk is közszükségletet elégített 
ki, annak legjobb bizonyítéka rövid idő alatt elszaporodott reálgim
náziumaink nagy száma. Nemcsak a humanisztikus gimnáziumok, 
hanem a reáliskolák is, nemcsak állami, hanem felekezeti intézetek is 
siettek átalakulni reálgimnáziummá, s bátran mondhatjuk, hogy ez 
az iskolafaj az utóbbi esztendőkben divatos lett Magyarországon. 
A bejelentett középiskolai reform most mégis nemcsak újra vissza
helyezi jogaiba a régi humanisztikus gimnáziumot, hanem még 
tovább is megy, mikor úgy intézkedik, hogy ezentúl Magyarország 
minden középiskolájában mindkét nembeli tanuló ifjúságnak legalább 
négy évig kell latin nyelvet tanulnia. Megszűnik tehát (legalább egy
előre, az újabb középiskolai reformig) a lehetősége annak, hogy valaki 
középiskolát végezzen és érettségi vizsgálatot tegyen anélkül, hogy 
ne tanult volna legalább az alsó négy osztályban latinul.

A tervezett középiskolai reformnak ezt az intézkedését tartjuk  
leginkább aggályosnak. Ez az újítás egy tekintetben : a latin nyelvnek 
minden középiskolában kötelező tanitása tekintetében visszaesést 
jelentene a magyar középiskolai oktatás történetében. A múlt század 
második felében az uralkodó politikai, világnézeti és tudományos 
liberálizmus külföldi példára nálunk is létrehozott egy olyan iskola
fajt, a reáliskolát, amely a klasszikus nyelvek tanítása nélkül, viszont 
a modern nyelveknek és a természettudományoknak alaposabb 
tanításával igyekezett tudományos műveltséghez juttatni a gond
jaira bizott ifjúságot. Tudjuk, hogy a magyar reáliskola ezt a fel
adatát kitűnően megoldotta, s a reáliskolákból tudományos életünk
nek sok kiválósága került ki, bár növendékei egész tanulói pályájuk 
alatt egyáltalán nem tanultak latinul s még kevésbbé görögül. Nem 
kár-e tehát most csupán az elv, az alsófokon egységes középiskola 
elve kedvéért megszüntetni a régi és igazi reáliskolát s minden közép
iskolai tanulóra egyaránt kötelezővé tenni a latin nyelv tanulását? 
Vagy annyira idejét múlta már a XIX. század vezéreszméje : a libe
rálizmus nemcsak a politika, hanem a tanügy terén is, hogy ott is el 
kell tüntetni minden emlékét?

A bejelentett reformot a miniszternek az a szándéka sugallja, 
hogy a középiskolát az alsófokon egységessé tegye. A közvélemény 
(legalább is a napilapok szerint) örömmel üdvözölte a bejelentett 
újítást (de ne feledjük, hogy ép oly örömmel üdvözölte kilenc évvel 
ezelőtt Klebelsberg reformját : a reálgimnáziumot is), mert szembe
tűnő az a nagy előny, amit az alsófokon egységes középiskola nyújt 
azzal, hogy négy évvel későbbre teszi a pályaválasztást meghatározó 
tanulmányok elkezdését. Csak akkor érte csalódás a közvéleményt 
(s itt nem a tanárokra, hanem a szülőkre gondolok), mikor nyilván
való lett, hogy az egységes középiskolának nagy ára van : hamarább 
kezdődik s kivétel nélkül minden tanulóra kötelező lesz ezentúl a 
középiskolában a latin nyelv tanulása. Tudvalevő, hogy a reál- 
gimnáziumot nemcsak a görög helyett kötelezővé te tt  modern nyelv 
tanítása, hanem a latin tanulásának az első helyett a harmadik
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osztályban való elkezdése tette  olyan népszerűvé. A szülőknek t. i. 
az a felfogásuk, hogy ha már föltétlenül kell a mai viszonyok közt 
latinul tanulni, minél később kezdődjék az, mikor a tanuló fejlettebb 
szellemi képessége könnyebben megbirkózik azzal a sok nehézséggel, 
amit a latin nyelv tanulása ró a kis nebulókra. S hogy ez a felfogás nem 
alaptalan, azt főkép a leánygimnáziumok latintanítása igazolja. 
Ezekben az iskolákban idősebb, tehát szellemileg fejlettebb tanulók 
fognak a latin tanulásához, s a leánytanulók közismert szorgalmán 
kívül, ennek a körülménynek köszönhető az a szép eredmény, amit 
a leánygimnáziumok a latin nyelv tanítása terén fel tudnak mutatni. 
Nagy előnye rejlik ennek a tanításnak abban a körülményben, hogy 
a gyengébb tanulók az alsóbb osztályokban, különösen pedig a 
negyedik osztály elvégzése után kirostálódnak, tehát igazán csak a 
válogatottak tanulnak latinul. Ezt az előnyt, bár kisebb mértékben, 
a reálgimnázium is biztosította eddig, azzal, hogy a harmadik osz
tályba helyezte a latin tanításának kezdetét, amikorra legalább a leg
tehetségtelenebb tanulók elmaradnak, a többi gyenge tehetségű 
pedig a következő két év alatt kirostálható, amikor még mindig elég 
ideje van arra, hogy más típusú iskolában, vagy más pályán keressen 
boldogulást. Kétségtelen, hogy minél magasabb osztályban kezdődik 
a latin nyelv tanítása, annál kisebb az a lomha tömeg, amely tehetség 
és kedv nélkül, csak kényszerűségből bajlódik a latinnal s amely a 
maga közönyösségével és tehetetlenségével lassítja a tehetségesek 
és törekvők haladásának tempóját. Tehát ebből a szempontból előnyt 
jelentett a latin nyelv tanítására a Klebelsberg-féle törvénynek az az 
intézkedése, hogy a reálgimnáziumokban a latint csak a harmadik 
osztálytól kezdve kell tanítani. A tervezett reform szerint az 1924-i 
törvény nyújtotta emez előny azonban veszendőbe megy s ismét 
kezdhetjük a tízéves gyerekekkel a declinatiót, coniugatiót, a nemi 
szabályok gyúrását stb.

S ha még csak a tízéves fiúkra vonatkoznék a tervezett reform ! 
A készülő törvény megbeszélésére szóló miniszteri meghívóban azon
ban szó van arról is, hogy a miniszter „külön fiú- és leányközépiskolai 
típusok fenntartását szükségtelennek ta rtja “ , vagyis ez máskép azt 
jelenti, hogy ezentúl a leánygimnáziumok tanterve azonos lesz a 
fiúgimnáziumokéval, tehát a leányoknak is már tízéves\korukban kell 
kezdeniök a latin nyelv tanulását. Azt hiszem, erre még a klasszikus 
műveltség legelszántabb bajnokai is kénytelenek idézni a francia 
közmondást : La mariée est trop belle. Ez mégis túlságosan sok, 
ennyit ők sem kívántak ! Ez az újítás gyökeresen szakítana a leány- 
gimnáziumoknak 37 év óta bevált, bár többször foltozott tantervével, 
mely minden foltozás ellenére is megőrizte az eredeti tantervnek 
a latin nyelv tanítására vonatkozó amaz intézkedését, hogy azt 
nagyobb óraszámmal a felső négy osztályra korlátozta. Nem volna-e 
kár a leánygimnáziumok eddigi tantervét csupán az elv kedvéért föl
áldozni s a leányokat éppen olyan középiskolai oktatásban részesíteni, 
mint a fiúkat? Az elv t. i. az, hogy „a fiú- és leányközépiskoláknak
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az 1924. és 1926. évi törvényekben adott egyenjogúsításából, a fiúk 
és leányok főiskolai tanulmányainak és képesítésének azonosságából... 
természetszerűen következik, hogy alapvető középiskolai tanulmá
nyaik menetét és rendjét is egységessé kell tennünk.“ Tudvalevő, 
hogy az érettségit te tt leányoknak csak kis része megy orvosi, gyógy
szerészi, vagy nyelv- és történetszakos tanári pályára ; a theologiai 
és jogi karra nem veszik fel őket, más egyetemi vagy főiskolai pályán 
pedig nem föltét len követelmény a latin nyelvből való érettségi. 
Tehát a m iatt a csekélyszámú kisebbség miatt kell ezentúl minden 
középiskolás leánynak latinul tanulnia ! Jól tudjuk, hogy a leány- 
gimnázium nemcsak a tudományos pályára készülő leányok iskolája, 
hanem a középosztály magasabb műveltségre törekvő leányainak 
nevelőintézete, tekintet nélkül arra, vájjon annak elvégzése után 
az illető megy-e, jobban mondva mehet-e az egyetemre, vagy kenyér- 
kereset után lát, vagy pedig egyszerűen csak férjhez megy-e. 
Valóban szükséges-e tehát, hogy ezentúl minden középiskolába járó 
leánytanulónak is legalább négy éven át kelljen latinul tanulnia? 
Azt hiszem, erre sokkal többen fognak tagadó, mint igenlő feleletet 
adni, legalább is a szülők közül.

A latin nyelv tanításának korábbi kezdetét azzal is megokolja az 
említett miniszteri meghívó, hogy ,,a latin nyelv tanulm ánya... 
lényegesen megkönnyíti mint alapvetés a modern nyelvek tanulá
sá t“ . Ez kétségtelenül igaz, s mindenki, aki gimnázista korában, vagy 
esetleg később kezdett tanulni franciául, olaszul, sőt angolul is, 
tapasztalhatta, hogy milyen könnyebbséget jelent neki a szókincs 
elsajátításában a latin nyelv ismerete. Mégis kétségtelen, hogy hama
rább ér el eredményt az ember, ha a latin nyelvtanulás vargabetűje 
nélkül indul el célja, a modern nyelv elsajátítása felé ; vagyis, ahelyett 
hogy előbb pár évig latinul tanul s csak azután kezd franciául tanulni, 
m indjárt a franciához fog s azt a nyelvet igyekszik elsajátítani. 
Hány olyan művelt magyar embert ismerünk, férfit és nőt egyaránt, 
aki sohasem tanult latinul s mégis tud olyan jól, vagy még jobban 
is franciául, olaszul és angolul, mint jómagunk, akiknek nyelvtanu
lásunkban segítségünkre volt a latin nyelv ismerete ! Szóval azért 
az előnyért, amit a modern nyelvek tanulásában a latin szókincs 
ismerete nyújt, nem érdemes néhány évvel előbb kezdeni a latin 
nyelv tanulását.

A középiskola tanterve állandóan bírálatnak van kitéve a köz
vélemény részéről, és sokszor kell hallani, hogy az iskola nem tart 
eléggé lépést az élet követelményeivel. Igaz, hogy a középiskolának 
nem lehet célja a gyakorlati, kenyérkereső pályára való előkészítés, 
de azért annak a tudományos képzésnek, amit nyújt, alkalmaz
kodnia kell az élet követelményeihez, ha nem akarja eltűrni azt a 
vádat, hogy légüres térben él és működik. Nemcsak a pedagógusok, 
hanem a szülők s az ifjúság barátai részéről is nagyon sok kívánság 
hangzik el a középiskola tantervére vonatkozólag ; ezeket a kíván
ságokat, persze, lehetetlen mind figyelembe venni, az általános,
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vagyis sokak részéről megnyilatkozó kívánságot azonban a tanterv 
készítésénél mégis mérlegelni kell. Azt hiszem, sokkal általánosabb 
az a kívánság, hogy maradjon meg a latin nyelv tanítása a középiskolá
ban a mai keretek közt, mint az, hogy kivétel nélkül minden fiú- és leány
középiskolában már az első osztálytól kezdve tanítsák a latint. — 
Mielőtt tehát törvény lenne a készülő javaslatból, jó volna meghall
gatni azoknak a véleményét is, akik nemcsak mint szakemberek és 
tudósok, hanem mint egyszerű pedagógusok vagy szülők vannak 
érdekelve a tervezett reformban.

Sopron. Ruhmann Jenő.

A  gyakorló tanárjelöltekkel való bánásmódról.
(Részlet a debreceni vezetőtanároknak 1933. évi április 6-i gyűlésén

elhangzott előadásból.)

Nagyon érdekes lenne, ha egy gyakorló tanárjelöltnek komoly 
naplóját olvashatnók arról, hogy milyennek kívánná ő a gyakorló-év 
lefolyását, helyzetét az iskolában, a vele való bánásmódot és érint
kezést. Az első panasz, mely kisajogna írásából, bizonyára az volna, 
hogy nincs meg neki végzettségéhez képest a kellő tekintélye sem 
a tanárok, sem a diákok előtt. S valóban jogosultnak tekinthetnők 
panaszolkodását. Induljunk ki csak saját magunkból. Emlékezzünk 
csak vissza, hogy mikor mi 22 éves korunkban szakvizsgái bizo
nyítvánnyal a kezünkben helyettes tanárokul kimentünk valamely 
intézetbe tanítani, mennyire éreztük, hogy csak segédtanárok vagyunk 
csak egy évre vagyunk szerződtetve, úgy tűnt fel nekünk, hogy ren
des tanártársaink jóindulatú vállveregetéssel kezelnek minket, tanít
ványaink nem vesznek túlságosan komolyan bennünket. S bár 
papiroson teljes tanári tekintéllyel bíró alkotó tagjai voltunk a tanári 
karnak, tanácskozó, osztályozó, buktató hatalmunk volt, mégis 
mennyire bántott bennünket helyettesi minőségünk félszeg volta. 
Hát akkor mit szóljanak a jelenlegi szerencsétlen tanárjelöltjeink, 
akik ugyanolyan szakképzettséggel hagyták oda az egyetemet s 
jönnek iskoláinkba tanulni, mint amilyennel mi annak idején men
tünk tanítani. Ők azonban se kint, se bent nincsenek, sem nem 
tanárok, sem nem tanulók, nincs tanácskozó, osztályozó hatalmuk, 
ennélfogva megkívánható tekintélyük sincs az iskolában. Ez az 
állapot pedig nemcsak azért káros, mert sérti a „kocának“, „trón- 
követelőnek“ s egyéb címekkel elnevezett tanárjelöltek önérzetét, 
hanem azért is, mert a jelöltek több héten keresztül önállóan tanítják 
az osztályokat, s e tanításnak komolysága és eredményessége csak 
úgy képzelhető el, ha a jelölteket szuverén nevelőknek és valódi 
tanári tekintéllyel bíró személyiségeknek tartják  és érzik a növen
dékek.
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Mivel bizonyos mértékben csakugyan idegenekként tartózkod
nak tanári szobánkban és élnek környezetünkben, ezért sokszor egyes 
tanártársaink részéről is meg nem értéssel és hideg közönnyel talál
koznak. Pedig mennyire lealázó számukra, ha csak megt űrieknek 
kell magukat érezniök. Hiszen ők arról nem tehetnek, hogy nem 
tölthetik gyakorló évüket igazi gyakorló iskolában, viszont nem szí
vesen látottságuk lesújtóan hat önbizalmukra és munkakedvükre. 
Én úgy képzelem, hogy a tanári hivatást becsüljük meg, ha őket 
szeretettel fogadjuk. Szükséges tehát, hogy az igazgató, a tanár- 
kollégák s mi vezető tanárok mindnyájan a legnagyobb jóindulattal, 
meleg kartársi érzülettel bánjunk jelöltjeinkkel, mert igy felemelt 
fejjel s bizonyos tanári öntudattal forgolódhatnak közöttünk és a 
diákok között.

Segítségükre kell lennünk a tanulókkal való viszonyukban is. 
Növendékeimet komoly, bizalmas szavakkal a lelkűkre beszélve elő 
szoktam készíteni jelöltjeim jövetelére és később az osztályban való 
tanítására. Ezek a meghitt, a tanári hivatásról szóló közvetlen beszél
getések azt célozzák, hogy a tanulók a gyakorló tanárjelöltekben ne 
vizsgára készülő, drukkoló egyetemi hallgatót lássanak, hanem a 
a növendékek érdekében dolgozó olyan önzetlen nevelőt, aki a leg
nagyobb gondossággal és lelkiismeretességgel készíti elő minden 
órájának tervezetét a tanóra legeredményesebb kihasználása végett, 
aki a lelkét adja oda, hogy az ismereteket már az órán elsajátíthassa, 
s a tanulók munkáját megkönnyítse, aki legszentebb céljának mindig 
növendékek érdekének munkálását tekinti, hiszen neki nincs más 
feladata, mint a legtökéletesebb tanítási mód elsajátítása. Ilyen 
lelki előkészítés után tanítványaink őszinte szeretettel fogadják a 
tanárjelöltet s megfelelő bánásmód mellett teljes tisztelettel és oda
adással teljesítik lelkes tanítása közben tanulói kötelességeiket.

A növendékek előtti tekintélyük emelése végett bizonyos külső
ségekre is ügyelni szoktam. Hogy még a látszatát is eltüntessem 
annak, hogy a jelöltek afféle másodrendű személyek az iskolában 
a tanulók jelenlétében a baráti, kartársi érintkezési modort erősen 
hangsúlyozom. Előttem engedem be őket a tanterembe, mert ez 
vendég- és egyenrangú kolléga-jellegüket domborítja ki, tanításuk 
alatt esetleges nemtetszésemnek nem hogy szóval, de még arc
kifejezésben sem adom jelét, sőt egész viselkedésem teljes meg
elégedésemet igyekszik tanúsítani.

Abban a bizonyos tanárjelölt-naplóban feltétlenül olvashatnánk 
egy panaszos passzust arról az elkeseredésről is, melyet a vezető tanár 
szigorú leckéztetése váltott ki valamelyik nagy igyekezettel elő
készített, de kevésbbé sikerült leckeóra után még az izgalmak hatása 
alatt álló ifjú tanárban. Érezte ő maga is a kezdet nehézségét, de a 
sok kifogás, hiba és intelem hallatára megrendültén, kedvét vesztve 
állapította meg magáról, hogy belőle jó tanár sohasem lesz. Ilyen 
kiábrándító, becsvágyat lohasztó megrovástól feltétlenül tartóz
kodnunk kell. A középiskolai tanárjelöltek kiképzéséről a vallás- és
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közoktatásügyi Miniszter által kiadott Szabályzat és Utasítás 22. 
§-ának jegyzete bölcs tanácsot ad ebben a tekintetben : „Túlságos 
szigorral a jelöltek kedvét szegni, bátorságukat és önbizalmukat 
lerombolni hiba volna : a könnyelmű hamar lerázza a korholást, 
csak a lelkiismeretes fizet érte drágán.“ A nevelői hivatás legszentebb 
értékét, az érzékeny tanári lélek magasba szárnyalását és eszményi 
célok felé irányuló lendületét a kezdet kezdetén meggyöngíteni, sőt 
megtörni olyan végzetes tévedés lenne, hogy ennek megakadályo
zására rendszeres előkészítéssel kell törekednünk.

A fent említett szabályzat 12. §-a szerint a gyakorló-évnek 
az a rendeltetése, bogy a gyakorló iskola a jelöltet bevezesse az elv
szerű nevelés és oktatás gyakorlásába, ennek elveit elméleti fejtege
tésekkel tudatosakká tegye, meggyőződéssé érlelje, belenevelje őt 
az iskolai élet közösségébe s megindítsa benne a sajátos nevelő lelkűiét 
kialakulását. E célok szolgálatában áll többek között a tanítási órák 
tervszerű látogatása (hospitálás), a vezetőtanárral folytatott meg
beszélések, a jelölt tanítása, illetőleg próbatanítása, a próbatanítással 
kapcsolatos értekezletek. Ezeket az alkalmakat a vezetőtanárnak 
úgy kell felhasználni és irányítani, hogy a tanárjelölt lassanként 
pedagógiai öntudatosság magaslatára emelkedve tanári személyi
ségét önmagából fokozatosan kifejleszthesse. E célnak a megvaló
sítását azonban a Szabályzat 15., 18., 19., 20., 21. és 22. §-okban 
előírt utasítások követése mellett csak úgy érhetjük el, ha a leg
nagyobb tapintattal és gondossággal ügyelünk arra, hogy a tanár
jelölt önérzetét és önbizalmát el ne veszítse. Az utasításokat nem 
idézem, mert azok elolvashatok a rendeletben, célomhoz képest 
csupán a bánásmódot érintem, melyet a hospitálás alatt, beszélge
tések közben, a tanítás idején és a próbatanítással kapcsolatos érte
kezleten alkalmaznunk kell.

Fontos, hogy a tanárjelölt a legelső találkozástól kezdve a 
vezetőtanárban ne csak szigorú bírálóját, hanem idősebb, gazdagabb 
tapasztalattal rendelkező, barátságos érzületű kollegáját lássa. 
A vezető tanár pedig a jelölttel való foglalkozást és irányítását ne 
érezze nyűgnek, hanem kitüntetésnek. Legfőbb törekvése és legszebb 
becsvágya az legyen, hogy a rábízott jelöltet az elvszerű és kitűnő 
módszerű tanításban olyan jártasságra képesítse, hogy próbatanítását 
a kiküldött bizottság a legelső fokon fogadja el. Azonkívül a vezető 
tanárra nézve is sok értéket és nagy hasznot jelent a jelöltekkel 
való foglalkozás, hiszen a velük folytatott beszélgetések, továbbá 
a helyesnek bizonyult pedagógiai alapelveknek állandóan felszínen 
tartása és boncolgatása az ő tanítói eljárását is folytonosan tökéle
tesíti.

A hospitálásnak első néhány napja bizonyára csak tapogató
zással, tájékozódással, a tanári és iskolai munkába való belekósto
lással telik el. Később mikor látni fogják a leckeórák pontos, lelki- 
ismeretes előkészítését, hallani fognak óratervről, észreveszik terv
szerű ténykedésünket, megfigyelik következetes eljárásunkat,
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meg fognak győződni arról, hogy a tanítás maga sokkal komolyabb 
és nehezebb valami, mint ahogy ők azt eddig gondolták. Be fogják 
látni, hogy bizony itt nagyon sok érdekes probléma vetődik fel, 
melynek érdemes keresni tudományos alapokon nyugvó megoldá
sát. Néhány hét múlva célszerű jelöltjeinktől írásbeli beszámolót 
kérni arról, hogy mit figyeltek meg az órákon módszeres tanításunk
ból és milyen indokokkal magyarázható meg követett eljárásunk.

Ezek a beszámolók sok érdekes dolgot szoktak feltárni, s ez 
az első alkalom a komolyabb, részletes beszélgetésre, az általánosabb 
elvek tisztázására és elfogadtatására. Ezután fel kell hívnunk figyel
müket az Utasítások megfelelő szakrészének tanulmányozására, sőt 
kivonatot is készíttethetünk belőle, és azt időnként elmélyedve meg- 
tárgyalgatjuk. A már említett rendelet 15. §-a előírja módszeres 
tankönyvek, feldolgozások, methodikák ajánlását, olvasgatását, ille
tőleg feldolgoztatását, ennek azonban tapasztalatom szerint csak 
akkor van eredménye, ha a vezető tanár maga is tevékeny részt vesz 
ebben a munkában, és szíves segítségével megkönnyíti a jelöltnek 
ez irányú feladatát. Hasznos szolgálatot tesz a jelölteknek a mód
szeres tanításba való bevezetésére az is, ha egy részletes, előzetesen 
minden ízében megtárgyalt, logikus indokolással kiegészített minta- 
óratervezetet adunk kezükbe már az első hónap végén. Én egyik 
folyóiratunkban megjelent minta-tanításom óratervének külön
lenyomatáiból egy-egy példányt szoktam átadni minden jelöltemnek. 
Ne sajnáljuk a fáradságot, hogy egy ilyen óratervezetet kidolgoz
zunk, mert jelöltjeink a többszörös forgatás és ellenőrzés követ
keztében igen sok tanulságot szűrhetnek le belőle és mintául szolgál
hatnak számukra később a tanításuk alatt készítendő óraterveikhez.

Nagyon kívánatos, hogy a hospitálás alatt jelöltjeink és közöt
tünk őszinte, bizalmas viszony fejlődjék ki, mert majd később, 
gyakorló tanításuk közben következik a nehezebb dolog, a szigorúbb, 
komoly kritika, melyet csak akkor vesznek tőlünk nyugodtan, 
megértő szívvel és érzékenység nélkül, ha tudják, hogy az elfogu
latlan, bizalmas kollégának az ő érdekükben te tt feltétlenül jószán
dékú figyelmeztetése és helyesebb eljárásra ösztönzése. Ennek a 
meghitt légkörnek kialakítása végett engedjük őket minél többször 
őszintén megnyilatkozni, véleményüket az egyes methodikai és didak
tikai kérdésekről szabadon nyilvánítani, hallgassuk meg kívánságaikat 
és méltányoljuk meggyőződésüket. Jó hatást tesz az is, ha nem mindig 
a tanítás beszélgetésünk tárgya, hanem néha-néha érdeklődünk 
szaktárgyaikba vágó kérdésekről, sőt személyes viszonyaikról is. 
így tud kifejlődni az az érintkezési mód, mely nem lesz vállveregető, 
nagyképű, mindig oktató, hanem a meghittség és közvetlenség 
folytán, továbbá az egymásrautaltság és munkaközösség éreztetése 
által ideális céljaink megvalósítására valóban alkalmassá válik.

A tanításra való fokozatos előkészítés közben a harmadik 
hónaptól kezdve a vezető tanár támogatása mellett s a rendelkezésre 
bocsátott minta-óraterv alapján a jelölt gyakorlásul olyan órák
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lefolyásának is elkészíti részletes tervezetét, melyet még nem ő vezet 
le, hanem a vezető tanár. Az óraterv és a lefolyt leckeórának egybe
vetése és megvitatása értékes tanulságokat fog nyújtani a jelölt 
számára. Mikor aztán a vezető tanár tapasztalata és meggyőződése 
szerint a jelölt az elméleti felvilágosítások nyomán tudatában van 
annak, hogy milyen elveket érvényesítsen oktató munkájában, meg
kezdődhetik a jelölt önálló tanítása.

A gyakorlati tanításnak 4—6 hete az az idő, amelyet a leg
eredményesebben lehet felhasználni a jelöltek kiképzésére. Minden
esetre a legmagasabb fokú követelményeket állítsuk jelöltjeink elé, 
ezt hangoztassuk is, azonban megértő türelemmel csak fokozatos 
előrehaladást várjunk és kívánjunk tőlük. Érdekes jelenségként álla
pítottam meg jelöltjeimnél, ami lélektanilag egyébként teljesen 
érthető, hogy az első leckeóra egészen jól sikerült. A második, har
madik órától kezdve meglehetős hanyatlás volt észlelhető, ami körül
belül két héten keresztül tarto tt, ettől kezdve aztán állandó javulást 
lehetett észrevenni. Ennek a szinte állandóan ismétlődő hullámzás
nak figyelembevételével óvakodjunk attól, hogy az első sikertelen 
óra után mindjárt a követelmények maximumával ridegen meg
rohanjuk jelöltjeinket, hanem ismervén a haladás törvényét, inkább 
fokozatosan lépjünk fel velük szemben mind több és több kíván
sággal.

Az igaz, hogy nemcsak pedagógiai képzettség, tanítási készség, 
hanem még szakismeret és tárgyi tudás tekintetében is sok hiba 
szokott előfordulni, különösen a tanítás kezdetén. Azonban a cél 
érdekében lehetőleg a legnagyobb tapintattal mutassunk rá óra 
utáni megbeszéléseinkben a tárgyi és módszertani tévedésekre. 
A kíméletlen kritikának, bármennyire jogosultnak hinnők is, nincs 
javító hatása, az érzékeny fiatal tanáriélek elkedvetlenedik, könnyen 
önbizalmát vesztheti. Sokszor egy tréfás figyelmeztetés többet 
használ, mint az elkeseredett hangú, komoly leckéztetés. A leg
helyesebb, ha úgy tesszük szóvá az elkövetett hibákat, hogy nyugod
tan lélektanilag megindokoljuk és kimutatjuk, hogy az illető esetben 
mi magunk hogyan jártunk volna el. Evvel elvesszük a személyes 
élét a dolognak, beláttatjuk a tévedést, s így nem marad a jelölt 
szívében tüske, minden érzékenység és szégyen nélkül foghat hozzá 
a hibás eljárás kijavításához. Amit azonban a tanítás folyamán 
helyesen te tt és jól végzett, mindig emeljük ki óra utáni bírálatunk
ban, adjuk meg ennek is a pontos magyarázatát. Ezáltal tudatossá 
tesszük előtte tanításának jó oldalait s ez a dicséretünk az öröm 
érzetével párosulva, csak termékenyítő hatással lehet jelöltünk 
helyes irányú fejlődésére és tanítói eljárásának tökéletesedésére.

A próbatanításnak nincs vizsgáztató jellege a rendelet szerint, 
de minden jelölt annak veszi, hiszen a megbeszélés végén osztály
zatot kap. Minthogy pedig bizonyos vizsgaláz feltétlenül fellép a 
jelöltön próbatanítása alkalmával, fokozott figyelemmel támogassuk 
próbatanítására való előkészülete közben. Segítsünk neki kiválasztani



PROTESTÁNS T A N Ü G Y I  SZEMLE 231

a megfelelő tárgyalási anyagot, beszélgessük meg vele órájának 
beosztását, módszeres egységének taglalását, újból nyomatékosan 
hívjuk fel figyelmét az egyetemes érvényű methodikai irányelvekre 
s azoknak a jelen óra tanítási anyagával kapcsolatos és annak meg
felelő alkalmazására. Mutassunk rá a rendelet 22. §-ában megjelölt 
mindazon szempontokra, amelyekre a bírálók kritikájukban ki fog
nak terjeszkedni. Ilyen előkészítés és közös megbeszélés után írhatjuk 
csak rá nyugodtan jelöltünk beterjesztendő óratervére, hogy el
fogadtuk.

A próbatanításon, ha különleges viszonyainknál fogva az egész 
tanári kar nem jelenhet is meg, azt azonban az igazgató elrendelheti, 
hogy az intézetbe beosztott összes tanárjelöltek kötelesek részt venni. 
A próbatanítás és annak értekezleten való megbeszélése ugyanis 
kitűnő alkalom az ismertetett pedagógiai alapelvek gyakorlati 
szemléltetésére és elméleti tudatosítására, erre pedig minden tanár
jelöltnek szüksége van.

Jelöltjeink érdekében rendkívül üdvös lenne, ha a gyakorló 
iskolában szokásos eljárás szerint a módszeres megbeszélő értekez
letet nem közvetlenül a próbatanítás után, hanem az azt követő 
második vagy harmadik napon tarthatnák. Jól tudom, hogy e fontos 
kívánságnak megvalósítása sok nehézségbe ütközik, de törődnünk 
kell evvel a kérdéssel. A próbatanítást követő megbeszéléseken a 
most uralkodó állapot szerint ugyanis éppen azt nélkülözzük, ami a 
jelöltekre nézve leginkább szükséges lenne, t. i. az előadónak önbírá
latát, a kijelölt bírálónak kritikáját s a jelöltek hozzászólásait. Van 
ugyan egy kis csökevény mindegyikből, de három-négy mondatnál 
nem több egyik sem, legtöbbször csak a leckeóra néhány hibájának 
•és érdemének felsorolására szorítkoznak. Ez azért van, mert nincs 
idejük átgondolni s rendszerezni mondanivalójukat, tehát csak rög
tönözve, felületesen szólhatnak a tanításhoz. De mily nagy haszonnal 
járna az, ha lenne idejük jelöltjeinknek a leckeóra hibáinak és érdemei
nek teljesen tárgyilagos, elvi magaslatokon mozgó, az indokolásokat 
is mindenütt hozzáfűző megvilágítására írásbeli vagy szóbeli ön
bírálat, bírálat és hozzászólások formájában. A rendelet 22. §-ában 
közölt gazdag szempontok szerint készítendő ilyen beszámolók 
alapos elmélyedést kívánnak meg jelöltjeinktől, ugyancsak tanujelét 
adhatnák pedagógiai tudatosságuknak, és gyarapíthatnák egymás 
didaktikai és methodikai ismereteit.

De az értekezlet többi résztvevőjének, elsősorban a vezető
tanárnak is bővebb alkalom nyílnék arra, hogy a leckeóra tapaszta
latait minden irányban elmélyítse, és a szakdidaktika idevágó elvi 
kérdéseit fejtegesse. Gyakran azért kell sietni beszámolójával, és 
rövidre fogni ismertetését, mert tíz perc elmúltával órája lesz vala
melyik osztályban, pedig ezután következnek még a kiküldött 
egyetemi professzor uraknak és az igazgatónak szakavatott meg
jegyzései. Ha tehát meg tudnók honosítani nálunk is a gyakorló- 
iskola ez irányú eljárását, több haszonnal szolgálhatnék az ilyen
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értekezleteknek a szabályzat által hangoztatott valódi céljá t: az- 
általános módszeres okulást és az intézeti munka elvi egységét.

A bírálatok hangjára vonatkozólag helyesen állapítja meg a 
szabályzat, hogy az tárgyilagos, minden személyeskedéstől mentes 
legyen, de túlságosan gyöngédnek és elnézőnek sem szabad lenni. 
A vezetőtanár számára szép feladat kínálkozik it t  is. Neki kell 
beszámolójában kiegészíteni a bírálók rajzolta képet, abból a gon
dolatból kiindulva, hogy az értekezletnek nem lehet célja pálcát törni 
valamely jelölt felett, hanem a próbatanítás értékeinek és gyenge
ségeinek jóindulatú ismertetése által oktató célzattal felhívni a 
figyelmét arra, hogy későbbi tanári pályáján milyen eljárásokat 
kövessen és milyeneket kerüljön. A tanítási készségnek a megítélésénél 
terjeszkedjék ki tehát a vezető tanár a jelölt egész tanítására, egyéni
ségére, az egész éven át tanúsított minden irányú magatartására, s 
itt az utolsó alkalommal búcsúzásul tegyen vallomást arról, hogy 
mennyire tudta megszerettetni jelöltjével a tanár magasztos hiva
tását és felkelteni lelkében az ifjúság oktatásának és nevelésének 
belső, szent örömét.

Kun Sándor-

A  jobb diákközszellem kialakításáért.
Következő soraim nem vádiratnak készültek, nem is a minden

áron újítniakarás jegyében fogantak, hanem a többre, jobbra vágyódás 
szeretete okozta a jelen állapotokkal való elégedetlenséget és a célhoz 
vezető módokon való töprengés vázlatos terveit.

I. Ha iskoláink közszellemét elfogulatlanul vizsgáljuk ; ha meg
hallgatjuk a diáklélek őszinte megnyilatkozásait ; ha nem megyünk 
el süket fülekkel a külső és belső útvesztők labirintusában szenvedők 
jajkiáltása m ellett; ha megfigyeljük,, hogy az iskola és a szülői ház 
sokszor éppen egymás ellen dolgozik, egymás hatását igyekszik le
rontani ; ha eszünkbe vesszük, hogy az egyetemre kerülő ifjúság 
mily nagy törésen, sőt próbán megy keresztül az egyetem és közép
iskola szelleme kellő egymásraépítésének hiánya m iatt ; ha halljuk 
a nap-nap után megismétlődő panaszt, hogy ,,az iskola nem nevel 
az életre“ : meg kell állapítanunk, hogy valami baj van, sőt azt, hogy 
nagy baj van. Az iskola jó hatását, kedvező irányítását számtalan 
más tényező ellensúlyozza, sőt o tt állunk, hogy a diákközszellem 
irányítása mindinkább kicsúszik a felelős tényezők irányítása alól 
és a felelőtlen osztálytárs, iskolatárs, olvasmány, látványosság, 
eszmeáramlatok kezébe jut. Az idegen felfogásmód meglátszik nem
csak a rendszeres munka meg nem értésében, meg nem becsülésében, 
hanem az a mellett keresett szórakozások, örömök fajtáiban, mód
jaiban is.

1. A diákközszellem, az átlagos diák-közgondolkodás, a diák-
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„tömeglélek“ a legfontosabbat, a lélek tervszerű kifejtésének munkáját 
(szerintük ez a „tanulás“-sal, anyagfelszedéssel egyenlő) nem érti 
meg, az merőben idegen számára. A növendék tanul, mert „okos“ 
akár lenni ; tanul, mert „művelt“ szeretne lenni ; tanul, mert nem 
szeretne buta maradni ; tanul, mert hajtják rá, mert „muszály“. 
A munka igazságtalanul rárótt teher, keserű átok, az élet örömét 
elvevő robot, keserves nyűg a diákfelfogás szerint, olyan, mint a 
beteg számára az undorító színű és szagú orvosság, amit néha be kell 
venni a még rosszabbtól való félelemben. Az erőfeszítéstől, odaadó 
munkától irtózó diák ezer módot talál ki a feladatok „leegyszerű
sítésére“ (a felelet és dolgozatok körüli súgás, lesés, puskaküldés és 
másfajta „kisegítés“ módjairól tanulmányt lehetne írni), a teher le
rázására : a műrosszulléttől a könnyelmű mulasztásig; a mások 
füzetének felhasználásától az érettségi tételekre való vadászásig 
(1. Móricz Zs. : Forr a bor). Folytonos harc, állandó izgalom a diák 
élete, az apró sikerek és sajgó sebek egymást váltogatják. Az öröm 
forrásai : órák elmaradása, váratlan szünnapok, majd állandó kisebb- 
nagyobb szünetek beköszöntése. Az ismeretekben gazdagodás öröme 
— szinte kivételes pillanat. Csupán egy-egy szeretett tanár órája 
jelent ünnepet a tárgyalásmód érdekessége, vagy az élet egy-egy 
eseményének eredeti fejtegetése miatt. De mivel a tanulandó anyag 
mindig több — a diákélet mindig szomorúbb lesz.

2. De nemcsak az anyaggal, elvégzendő feladatokkal van baja 
a diáknak, hanem a tanárral is. A személytelen anyag és rend köve
teléseinek megtestesítője a diákélet számára a tanár, a másik front 
védője, az erősebb, a hatalmasabb. Nyílt harcot nem lehet vele kez
deni, csupán földalattit, közvetettet. Rossz tulajdonságait, hibáit, 
állandó mondásait, otthoni viselkedését, régi botlásait, a róla szóló 
összes rossz viccet betéve tudja minden diák. Háta mögött csak 
gúnynevén emlegetik; társaságban, utcán, vasúton nagy hangon 
tárgyalják a róla szóló anekdotákat. Bosszantják, nemcsak nevelet
lenségükkel, szemtelenségükkel (és aki ebben vezet, különös tisztelet
ben részesül), hanem kimondott kártevéssel, sőt visszavetni is igye
keznek befolyásos összeköttetésekkel. Száz igazságtevését nem veszik 
figyelembe, de a százegyedik esetben készek a különös kegyelés, 
kegyelmezés, jobb jegyadás tisztátalan rúgói után kutatni. Bosszú
állónak tartják, ki a tekintélyén esett csorbát, a társadalmi élet 
nehezteléseit, kapcsolatait beleviszi az osztályozásába. Azzal mente
getik magukat, hogy úgyis haragszik rám a tanár úr, tehát „hiába 
igyekszem“ . A tanári jó és rossz kedv „áldozatainak“ tekintik magu
kat, kiknek úgyis hiábavaló az igyekezetük. A túlerővel szemben 
szívesen menekülnek a pártfogás leghalványabb reményéhez is, csak 
igyekezni ne kelljen. Igyekeznek kitapasztalni „a tanár úr gyengéit“ , 
megnyerni kegyeit (szerek hordozásával, kérdezősködéssel, hízel
géssel, néha éppen árulkodással és rágalmazással, minden lehető 
szolgálat vállalásával) csak tanulni ne kelljen. A tanári sors egyszerre 
feljavulna, ha elfogadnák a kultúra sokat szenvedő és áldozó katonái
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az ajándékok és vesztegetések kísértő csábításait. De hogy szegény
ségben élünk, mutatja, hogy híven állunk kötelességünk mellett. 
Ha semmi sem segít is, a feladatvégzés keserűsége alól nem tudja 
kivonni magát a diák : érettségi utánra teszi el bosszúját, vagy mint 
író teszi nevetségessé volt tanárját, nevelőjét — hálás viszonzásul. . . 
Di quem odisse. ..

3. Az iskolai rend, szabályzat, igazgatás, adminisztráció a nagy 
átlag jó közepes eredményeire törekszik, minden kilengéstől fél, és 
csupán a rossz nyesegetéséig ju t el általában. Azzal, aki meghúzza 
magát (ha képmutatással és leplezéssel is), nem ér rá törődni. A ki
hágásokat, igaz, nem tűri, mivel azok az iskola jóhírnevét veszedel- 
meztetik ; de — sajnos —- nem egyszer nagyon is megkötik az igaz
ságosztó kezeket, súlyos külső tekintetek. A büntetés rendőri és 
fegyencsujtó szelleme erősebben érvényesül, mint az egyéni nevelés 
lélekvezető, jellemfejlesztő munkája. A középszerre, a gépiességre 
való törekvés nagyon kevés figyelmet fordít az egyéni kiválóságra, 
a minden oldalú tehetségek kibontakozására, az erkölcsi szilárdság 
biztosítására. A diák lassan csak számmá lesz s az, akiért van az 
egész munka : lassan idegen, hontalan, sőt ellenség lesz az iskola 
falai között. Van diák, akinek leikébe nem hullott egy jó szó, a 
szeretet egyetlen sugára sem, egész tanulmányi ideje a la t t ; aki isme
retlenként jö tt és ismeretlenként távozott az iskolából, a rosszul 
alkalmazott értelemfejlesztés honából. Pedig annyi alkalom és lehe
tőség volt a lelkűiét kialakítására, megnemesítésére, de ezért nem 
fizetnek, ezt nem írja elő, főleg nem követeli az ellenőrzés.. . .

Ami — a dicséretes kivételeket nem számítva — érdekes és 
örvendetes, az a tananyagon, hivatalos vezetésen és ellenőrzésen 
kívül és túl megy végbe, mert azért a diákélet nem mindig siralom
völgyében járás.

4. Ha a napi lecke nem köti is le a diák figyelmét, ha az ismeret- 
szerzés rendszeres módja nem is táplálja eléggé a fejlődő elm ét: az 
olvasmányok nagy mértékben gazdagítják a kereső lelket. Az ú t
leírások, főleg a természettudomány eredményeit népszerűsítő kalan
dos, fantasztikus regények, a történelmi elbeszélések, regények, az 
irodalom minden ágából bőségesen rendelkezésre álló könyvek, a 
különböző folyóiratok, kivételesen kézbe vett tudományos munkák 
nagyban hozzájárulnak a tudás és ízlés fejlesztéséhez, sokszor éppen 
döntő elhatározásokat is adnak úgy a jó, mint rossz irányban. Sok 
örömöt szereznek a gyűjtések (bélyeg, reklámcédula, növény, rovar, 
ásvány, nóta, szép gondolatok, versek, újabban névjegy, autogramm 
stb.). Az osztályozások, cserélgetések, új szerzések ; az ezekkel járó 
gond, takarékosság, a tulajdon gyarapodásának szemlélése sok 
kedves percet és órát szereznek a diáknak. — Újság, ingerek, indí
tások, élvezetek alkalma, üdülés, gyönyörűségek forrása a színház, 
mozi, hangversenyek, különféle előadások, miket újabban mind olcsób
ban szemlélhet a hálás diákság. A családi élet ünnepei, örömei, 
bánatai, gondjai, a társadalmi kapcsolatok kötelezettségei sokszor
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időelőtt egyenrangú félként veszik fel a diákot és olyan politikai, 
közgazdasági, erkölcsi kérdések belső világát tárják fel, melyek 
nagyon messze esnek a serdülő ifjúétól. Ha pedig a diákság magán 
helyeken való összejöveteleire, ősgyűléseire, kis kocsmákban való 
mulatozásaira, nagy áldomásaira, kártyacsatáira gondolunk : akkor 
megállapíthatjuk, hogy a nyugodt, zavartalan munkának igen erős 
ellenségei vannak a diákielken belül. A sportok különböző fajainak 
gyakorlása, méginkább az élő sport eseményeivel, eredményeivel, 
nagyságaival való foglalkozás, a klubfanatizmus szinte minden más 
érdeket háttérbe szorítanak a hét elején és hét végén. Ennél már csak 
egy nagyobb hatalmasság van : a diákszerelem. Már a nemes lelki 
hullámzás is emésztő, lelket betöltő hatalom (kivált 14—17 éves 
korban), hát még az érzékiség tombolásai, a titkolt betegségek gyöt
relmei, egy-egy gonosz kezekbe ju to tt ifjú élet külső-belső ellentétei 
milyen kedvezőtlen légkört teremtenek a fokozódó fejlődés mun
kájára. A diákiélek kedvenc képzetei, örömmel járt mezői, érdekkel 
köridőéit élményei nem az iskola adatain belül, hanem az iskola 
falain kívül esnek és egészen másfelé vonják érdeklődését, erőit, haj
lamait ! !

5. Pedig, mint régen voltak, úgy ma is vannak jó hatások, ked
vező indítások, buzdítások, segítőalkalmak az iskola keretein belüli 
munka végzésére, a szervezett, vezetett munkán keresztül történő 
élet- és jellmkialakításra. Ha eszünkbe jut a múltból maradt e nemű 
tényezők sora: az első tanulók kitüntető helye, könyvjutalom, 
ösztöndíj, szorgalmi díj, a tanárok, igazgató kitüntető bizalma ; az 
önképző-, zene- és sportkörök művészi hajlamot csiszoló, minden 
oldalon fejlődést segítő alkalm ai; a tehetséges szegénysorsúakat 
nevelő internátusok ; az országos torna-, gyorsíró-, dal- és tanulmányi 
versenyek annyi áldása ; a hazafiságot éltető ünnepélyek, hősök meg
becsülésének módjai ; a diáklapok, csendes napok, diákkonferenciák ; 
a cserkészet, Vörös-Kereszt, Soli Deo Gloria, konfirmáltak köre stb.; 
a tanítványlátogatások, szülei értekezletek, értesítő könyvecskék 
nagyobb ellenőrzése ; intézetek egymást látogatásai, mint a verseny 
általi serkentés eszközei : azt kell mondanunk, hogy sok minden jó 
munka folyik az iskolán belül is ! . . .  De, úgylátszik, hogy mindez nem 
elég ! Mélyebbre kell hatolnunk, ha azt akarjuk, hogy az egyéniség 
kialakítását az iskola rendszeres hatása, tervszerű vezetése munkálja: 
ha arra törekszünk, hogy az irodalom, társadalom, politika, tudo
mány vallás világában eligazító mértékeket az iskolai nevelő munka 
adja meg ; ha azt szeretnők, hogy a lélek önkormányzatának a refor
mátus öntudatnak kívánt fokára már az egyetemre lépés előtt eljusson 
a reánk bízott lélek. Ezt azonban csak az egész iskolai munka új 
alapozásával lehet elérnünk ! Az új indulás néhány fontos szempont
jára szeretnék a következőkben rámutatni.

II. A baj nem a nemzetnevelés, keresztyén életeszmény kitűzé
sében van, hanem a diáklélek nem ismerésében, a tehetségek ki nem 
fejlesztésében, a vallásos életalapozás meg nem adásában, az erkölcsi

3*
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jellem kellő mértékű ki nem fejlesztésében van. E pontokat kell 
azért röviden megvizsgálnom.

1. Nem ismerjük eléggé a ránk bízott lelket. Az elemi iskolai 
bizonyítvány az addigi értelmi munkának fokmérője lehet ugyan, 
de nem ad elég támaszpontot a közelebbi megismerésre. A nagy 
osztálylétszám melletti futó benyomások szintén nem elegendők a 
komoly értelmi, erkölcsi megismerésre : így a diák évről-évre rázódik 
egyik osztályról a másikra, tanárainak néha homlokegyenest ellen
kező ítéletétől, véleményétől kísérten. Ezen segítendő, egyik-másik 
iskolában láttam  már az osztálykönyvben az észrevételek rovatában 
egypár megjegyzést a diák felfogó készségéről, értelméről, modoráról, 
sajátos érzékenységi, visszahatási fokáról stb. De e munka is nagyon 
tervszerűtlen, mint ahogy az értesítő könyvecskék figyelmeztetései 
is egyoldalúak, csupán a hiányokra rámutatok. Ezen segíteni kell 
mielőbb, mégpedig a lehetőség határain belül. Ilyennek látnám az 
elemi iskolai tanító alaposabb beszámolóját, jellemzését a közép
iskolába lépő növendékéről (előírt pontok szerint adván megfigye
léseit) ; a szülők (szintén sémaszerinti) adatait ; ahol lehet, a lélek
tani kutatóintézetek megállapításait ; végül egy komoly felvételi 
vizsga leszűrt eredményeit, ahol nemcsak egy-két tárgyból való 
ismeret döntene a növendék megítélésénél, hanem szabadon válasz
to tt, majd kötött tárgyú írásbeli dolgozat, rajz, sőt játék és slöjd- 
munka körében m utatott ügyesség is. A középiskolai nevelő, de érte
lemirányító munka helyes menete megkívánná a személyi lap nyil
vántartását. A látogatások megfigyeléseit, a szaktanárok megálla
pításait itt összegezné az osztályfőnök, de sok adattal járulna ehhez 
a vallástanár, sőt az igazgató is, aki az osztályértekezleteken át, (ahol 
a növendék benső minőségéről volna szó), szintén beletekintene ebbe 
a munkába. A személyi lapoknak nem lenne más célja, mint a lélek- 
kifejlés menetének felvázolása, egyben a magyar gyermek és ifjú 
sajátos kibontakozásának szemléltetése. Az ilyen irányú munka nálunk 
még (tudomásom szerint) távol van a kézzelfogható eredményektől. 
(Remélhetőleg előbb megcsináljuk mi magunk, m int valamelyik 
élelmes külföldi helyettünk.) A típusok megalkotása, az átmenetek 
finomságainak felderítése, a magyar lélek lendítő pontjainak meg
találása minden nevelőnek, egyben az egész magyar életnek eleven 
érdeke.

2. A megismert lelkűiét lehet igazi alapja az osztályok pár
huzamosításának, a különböző irányú tehetségek kifejlesztésének. 
Mennyire elszomorító a mai állapot mellett az a sok elkallódott 
tehetség, mely le nem köttetvén, a meg nem engedett területeken 
csapong, téveszmék áldozata lesz, idő előtt tönkreteszi jövőjét üres 
bírálgatással, meddő álomkergetéssel. A diáktragédiák legnagyobb 
része a munkába nem állított, kellő feladatokat nem kapott életek 
romlásából ered. Nem bántó az is, ha egy fiút gúnyol a tanárja, 
igazgatója, mert a sport valamelyik ágában kiváló, sőt nagy ered
ményt is ért el? Nem kár a többre szomjazó, nagyra hivatott lelkeket
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azért meg nem elégíteni, mivel a rendelet nem írja elő? Nem szabad-e 
egy református, evangélikus iskolának többet tenni e téren, mint 
amennyit az állam megkíván?

A megismert tehetséget, főleg a kiemelkedőt, a megfelelő gonddal 
kell vezetnünk úgy a sportok különféle ágában (atlétika, úszás, vívás, 
torna, téli sportok, labdarúgás stb.), mint a művészi, kézügyességi 
ágakban, nemkülönben az értelmesség különböző típusain. Az osztály- 
báni, osztályok, iskolák, kerületek közötti és országos versenyeket 
bele kell állítani a munka eszközei közé. A közös munka örömei, 
sikerei, sőt kudarcai is előbbvisznek, elősegítik a megértés szellemét, 
vezető s vezetett lelkét összekötik, kihozzák a jóakaratot, erősítik a 
szeretetet, egymásért élés lángját. Az ifjú lélek tenni vágyik, ezer 
alkalmat adhatunk a munkaközösségben, gyakorlatok, előkészületek, 
tervezések lelkesedésében, életteljes áramában. De ez a láng, ez az 
odaadás túl van az előírás kínai falain, ezt csak a közös hit kötele
zésében, felelősségében lehet elvégezni, azaz : csak felekezeti iskolában.

3. Éppen azért az iskola minden munkájának alapja az élő 
forrásokból táplálkozó, Krisztusban gyökerező hit. E hit nem élheti 
ki magát a téli vasárnapi istentiszteletek tornateremben megtartá
sában, a heti egy énekórában, a növendékek templomba felvezeté
sében ; de még egy konfirmáltak körének létesítében, Soli Deo 
Cdoria kollégium, Mekdesz-íiók stb. papíron vagy valóságban fel
állításában. Nem elég egy-egy templomi ünnepély, szeretet- 
vendégség megrendezése, sőt a sáfárfillérek, gyűjtések bármi fényes 
eredményeinek beszolgáltatása, iskolai úrvacsorái készletbeszerzések 
stb. sem. Nem a forma, nem a papíros dönt, hanem a lélek. Az iskolá
nak szelleme kell, hogy legyen ! Ez a szellem nem lehet más, mint 
az Isten szeretete, az előtte felelősséggel járás, az ő megbízásának 
odaadó teljesítése, a ránkbízottakban való hűség, a Krisztus alázatos 
követése. Ahol ez még nem érzik ki a vezetők életéből, eljárásából, 
ott csak képmutatás lesz, de életáthatás nem, ott a diákközszellem 
is lerázza magáról a kelletlen nyűgöt ott és ahol csak tudja.

4. Végül az iskola hívő élete nem állhat meg a tanár-tanít
vány közös bibliatanulmányozásánál, de közös úrvacsoráztatásánál 
sem, hanem szeretetközösséggé kell, hogy váljon a hitközösség. 
Nem válhatik merő szegénysegélyezéssé minden erkölcsi érzés, 
a cserkész, Vörös-Kereszt munka nem merülhet ki karácsonyi 
alamizsnák osztogatásában. Az erkölcsi élet hatásai az önfegyelmezés, 
másokért való felelősség, tiszta közvélemény, erős fegyelmezés, egy
másra való vigyázássá kell, hogy feljusson. Az iskolai önkormányzat 
külföldön te tt kísérleteit próbálnunk sem szabad a hit alapozása 
nélkül. De én úgy'vélem, hogy nem is'felel'meg a magyar léleknek, 
mely szívesen adja magát jó vezetés alá.
f Alapos megismerés, tehetségek kiművelése, hitközösség, szeretet- 
közösség olyan feladatokat rónak a vezetőre, vezetettre, amit eddig 
nem ismert. Végezheti-e a munkaközösség minden feladatát, baját, 
túlmunkáját, aki erre nem vállalkozott, akinek erre előírása nincs?
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A test és lélek összhangzatos egységét művelni, minden érdeket ki
elégíteni, minden tehetséget munkába állítani, példaként állani, 
másokba lelket önteni, másokat döntően befolyásolni, új közszellemet 
létesíteni, csak új irányító szellem, csak új irányítók mellett lehet
séges. Mihelyt pedig ez az új irányítás, irányító gárda munkába áll 
a jobb diákközszellem is megvalósul. Addig azonban semmi műfogás
sal, külföldről ellesett,fortéllyal s e m ! .. .

Illyés Endre.

M EG JEG Y Z ÉSE K .
T a n á re g y e sü le tü n k  pápai k ö zg y ű lése  alkalmával a nyelv- és történet- 

tudományi szakosztályban felveteti némely kérdés -  melyeket a közgyűlés 
egy pontnak a módosításával, sablonszerűleg elfogadott — megérdemete 
volna, hogy előzetesen behatóbb megvitatás alá kerüljön. Az nem új dolog, 
hogy a III. o.-ban a magyar történelem életrajz formában adassák elő, több 
régi jó tankönyv is (pl. a Baróthy- Csánky-féle) készült ilyen célból. Ügy az 
egyetemes, mint a magyar történelmet az „1900-as évek elejéig“ kívánja 
taníttatni. Hz ugyan elég bizonytalan meghatározás. De mivel konkrét határt 
nem állapít meg, úgy kell értelmeznünk, hogy a nagy háborút és előzményeit 
kirekeszti a tanítás keretéből. Igaz ugyan, hogy — szerfelett megnövekedvén 
már is a háború irodalma a részletekre vonatkozólag nagy eltérések vannak, 
ámde ezek évszázadok múlva is meglesznek. Ellenben a főbb kérdések, a 
háború okai és döntő mozzanatai már meglehetősen tisztázódtak, tehát ezek 
ismerete nélkül bocsátani ki az ifjút a középiskolából : pótolhatatlan mulasztás. 
Tetézi a bajt, hogy az egyetemes történelemtanítást a VI. o.-ban lezárja, ahol 
a korunkat mozgató nagy ellentétek és törekvések kialakulását és mibenlétét 
a tanuló még nem képes úgy megérteni, hogy azokkal szemben állást tudjon 
foglalni. Hiszen éppen e kérdések tárgyalása a történettanítás legnehezebb 
és legkényesebb feladata, holott a VII. o.-ban már megkezdődnek az ifjak 
rendszeres irodalmi és lélektani tanulmányai. Csak tetszetős indokolás, hogy 
a magyar történelem kedvéért szorítja le a VII. o. anyagát a VI. o.-ba, mert 
így a magyar történelemnek két esztendő (VII. és VIII. o.) jut. Mert éppen 
a magyar történelem látja legtöbb hasznát a VII. o.-ba felvett anyag alapos 
elsajátításának. A magyar sors, a magyar élet csak egy kis része és nem is 
irányító része a nagy európai életnek, illetőleg az emberiség sorsának. Vájjon 
ismerhetjük-e jól a részt, ha az egészről nincs helyes felfogásunk és tájékozó- 
dottságunk? Még meglepőbb volt a szakosztálynak az a határozata, hogy 
alkalmas forrásokat tartalmazó olvasókönyvet adjunk ki és e könyv szerint, 
tehát a források alapján kell tanítani a történelmet (hogy egészen kalandosnak 
ne tűnjék fel e határozat, értelmezzük úgy, hogy a magyar oknyomozó tör
ténelmet) úgy, mint Zsigmond Ferenc most megjelent kézikönyve alapján 
tanítjuk az irodalmat. Egyenesen a források alapján tanítani történelmet —  
elragadó gondolat ! De amit az egyetemen a szakképzés keretében nem lehet 
keresztülvinni, hogyan lehetne azt megvalósítani a középiskolában? !
A szakosztály határozatának idevonatkozó pontja a közgyűlésen le is olvadt 
arra, hogy történelmi olvasókönyv kiadását kívánjuk. Nem hisszük, hogy 
ennél is nehezebben megvalósítható feladatot vállalt volna magára a Tanár- 
egyesület s ráadásul egészen felesleges feladatot. A háború előtt pár esztendő
vel Mika Sándor szerkesztésében néhány kiváló magyar történettudós közre
működésével öt kötetbenj(I—II. magyar, III -V. világtörténelem) már meg 
is jelent ilyen olvasókönyv. Céljának, rendeltetésének megfelelő voltát nem
csak az illetékes szakemberek bírálata, hanem a gyakorlat is igazolta. — 
A magyar oknyomozó történelem szempontjából számbajövő forrásokból
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megfelelő szemelvényeket pedig Marczali Henrik adott ki (Enchiridion fontum 
Hist. Hung.), aki, mert a magyar történelem legtöbb mezején ő nyargalászott 
át — leghivatottabb is volt erre. A még csonkítatlan ország történettanárai, 
egy-két kivételével mindkét munkát megvették, sőt Mika könyvét sok tanuló 
is, mégis csak a vallás- és közoktatásügyi minisztérium támogatásával, 
Marczali műve pedig csak a minisztérium költségén jelenhetett meg. A magyar 
tanár eléggé hozzá szokott a honoris causa munkához, a tervbevett Olvasó
könyv és forrásgyűjtemény reáeső feladatát bizonyára el is végezné, de 
ki fizeti majd a kiadás költségeit?

A Konvent megbízta egyesületünket új református középiskolai tan
terv készítésével. Pár hónappal ezelőtt az előmunkálatok közben az egyesület 
igazgatósága valamennyi református tanintézet tanárait felkérte : terjesszék 
elő idevonatkozó kívánságaikat és véleményüket. A szakosztályi előadónak 
módja lett volna tehát az egész magyar református tanárság számára lehetővé 
tenni, hogy javaslatait megvitassa. Bármilyen gonddal és körültekintéssel 
készült is a Konventhez már felterjesztett tantervjavaslat, egyházi főható
ságunk aligha fogja olyannak tekinteni, mikor már magunk változtatni, tol
dozni, foldozni kívánjuk !

Debrecen. Szabó Márton.

H iv ata lo s  különbségtételek . Az autonóm felekezeti iskolák tanárait a 
hatósági intézkedések mindinkább hátrányos helyzetbe hozzák az állami 
iskolák tanáraival szemben. Júliusban lesz két éve, hogy egy miniszteri ren
delet megfosztotta a felekezeti iskolák V. és VI. fiz. osztályba sorolt igazgatóit 
és tanárait addigi „méltóságos“ és „nagyságos“ címüktől, arra hivatkozva, 
hogy nem „államfői kinevezés“ alapján kerültek be az illető fizetési osz
tályba. Ugyanakkor azonban elfelejtette megfosztani „nagyságos“ címüktől 
az országgyűlési képviselőket, vagy „méltóságos“ címüktől az alispánokat, 
a püspököket s a felsőház választott tagjait; pedig ezek sem „államfői kine
vezés“ alapján jutnak állásukba. Ez a megkülönböztetés azonban legfeljebb 
érzékenységünket bántotta, — ha ugyan szabad felekezeti tanárnak egyáltalá
ban érzékenynek lennie. Súlyosabb volt reánk nézve, mert anyagi károsodást 
jelentett számunkra, a kereskedelemügyi minisztériumnak az az intézkedése, 
mely az arcképes vasúti igazolványok 25 pengős díjából ló pengő lerovását 
az iskolafenntartóra hárította. Az állami iskolák tanáraiért lefizeti a kincstár 
az említett összeget, ők tehát 9 pengő árán most is megszerezhetik igazolvá
nyukat, azonban melyik protestáns iskolafenntartó van ma abban a hely
zetben, hogy megfizesse az iskola tanárai után járó, egyenként 16 pengő 
összeget? Természetes, hogy a tanárok még kevésbbé képesek ilyen kockázatos 
befektetésre, mert ki tutija, lesz-e alkalmuk annyit utazni egy év alatt, hogy 
megtérüljön az előre lefizetett 25 pengő. Ennek az a következménye, hogy alig 
van már protestáns felekezeti tanár, aki kiváltotta volna arcképes vasúti 
igazolványát, vagyis a félárú vasúti utazás kedvezményét, amit az állami 
tanárok még ma is élveznek, a felekezetiek a minisztérium mostoha bánás
módja következtében elvesztették.

A mi kárunkra való különbségtétel azonban ezzel még nem szűnt meg, 
hanem tovább folytatódik, mint azt egy legújabban megjelent belügyminisz
teri rendelet bizonyítja. A legutóbbi időkig a felekezeti iskolák tanárai is 
kedvezményes díjú, ú. n. köztisztviselői útlevelet válthattak, amelynek ki
állítása jelentékenyen kevesebbe kerül, mint a nem köztisztviselői útlevélé. 
Nemrég azonban megjelent egy belügyminiszteri rendelet, amely megálla
pítja és felsorolja, hogy mely köztisztviselők kaphatnak kedvezményes díjú 
útlevelet; ebből a felsorolásból azonban hiányoznak a felekezeti iskolák 
tanárai. Ez azt jelenti, hogy míg eddig az útlevél megújításáért a felekezeti 
tanár is, mint köztisztviselő 'i 1* 50 fillért fizetett, ezentúl ugyanezért 15 pengőt 
kell fizetnie. De ezenkívül még az a veszedelem is fenyegeti, hogy a külföldi 
államok, amelyek a velük kötött egyezmény alapján a köztisztviselői útlevelek 
után kedvezményes láttamozási, ú. n. vízumdíjat szedtek, követni fogják
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s a j á t  h a t ó s á g a i n k  p é l d á j á t  s e z e n t ú l  ő k  s e m  a d j á k  m e g  ú t l e v e l ü n k r e  a  k ö z -  
t i s z t v i s e l ő k n e k  j á r ó  k e d v e z m é n y e s  d í jú  v í z u m o t .

A  b e l ü g y m i n i s z t e r  e m l í t e t t  r e n d e le t e  é r z é k e n y e n  k á r o s í t j a  a z o k a t  a  
a  f e l e k e z e t i  t a n á r o k a t ,  a k i k  m é g  a  m a i k e s e r v e s  v i s z o n y o k  k ö z t  i s  r á s z á n j á k  
m a g u k a t  e g y - e g y  k ü l f ö l d i  ú t r a  s e z é r t  k é n y t e l e n e k  ú t l e v e l e t  v á l t a n i .  A z t  t a l á n  
n e m  k e l l  b i z o n y í t a n i ,  h o g y  a  t a n á r  u t a z á s á b ó l  n e m c s a k  n e k i  m a g á n a k ,  h a n e m  
i s k o l á j á n a k  é s  t a n í t v á n y a i n a k  is  h a s z n a  v a n ,  h i s z e n  a  t a n á r  n e m  a n n y i r a  
s z ó r a k o z i k ,  m i n t  i n k á b b  l á t ,  t a p a s z t a l ,  t a n u l  k ü l f ö l d i  ú t j a i n  s t a p a s z t a l a t a i t  
a  t a n í t á s b a n  g y ü m ö l c s ö z t e d .  K ü l ö n ö s e n  k e l l e m e t l e n ü l  é r i n t i  e z  a z  i n t é z 
k e d é s  a  h a t á r s z é l i  i s k o l á k  t a n á r a i t ,  a k i k n e k  m é g  m e g v a n n a k  a  r o k o n i  é s  b a r á t i  
k a p c s o l a t a i k  a z  e l s z a k í t o t t  t e r ü l e t e k e n  m a r a d t a k k a l  s e d d i g  é p p e n  a  k e d v e z 
m é n y e s  d í j ú  ú t l e v é l  b i r t o k á b a n  k ö n n y e n  f e n n t a r t h a t t á k  a  s z e m é l y e s  é r i n t k e 
z é s t  a z  e l s z a k í t o t t  r é s z e k  m a g y a r s á g á v a l .  N e m  t u d j u k  t e h á t  m e g é r t e n i ,  m i 
c s o d a  f o n t o s  á l l a m é r d e k  k í v á n t a  m e g  e z t  a z  ú j a b b  k ü l ö n b s é g t é t e l t  t a n á r  
m e g  t a n á r  k ö z t .  E z  ú j a b b  s é r e le m  o r v o s l á s á r a  m i n d e n e s e t r e  m e g  k e l l  t e n n i  
a  s z ü k s é g e s  l é p é s e k e t  s b í z u n k  b e n n e ,  h o g y  a  k é t  p r o t e s t á n s  t a n á r e g y e s ü l e t  
v e z e t ő s é g e  e l j á r  i l l e t é k e s  h e l y e n  a  r e n d e le t  m ó d o s í t á s a  é r d e k é b e n .  rj.

Király Ernő, a  Selm ecbányái e v .  l í c e u m  u t o l s ó  m a g y a r  i g a z g a t ó j a  m á j u s  
e l e j é n  h a l t  m e g  P e s t s z e n t l ő r i n c e n .  A  k i v á l ó  p e d a g ó g u s  a  c s e h e k  b e j ö v e t e l e k o r  
j ö t t  s é l t  a z ó t a  c s o n k a  h a z á n k b a n .  T i s z t e l ő i  n a g y  s z á m a  é r t é k e l t e  k i v á l ó s á 
g á t  s d r .  H i t t r i c h  Ö d ö n  n y .  f ő i g a z g a t ó  b ú c s ú z o t t  t ő l e  v o l t  k a r t á r s a i  k ö z ü l .  
E m l é k e t  a  t a n í t v á n y o k  s z í v é b e n  á l l í t o t t  m a g á n a k ,  o n n a n  n e m  t ö r l i  k i  s e m m i.

Böhm patér. 4 0  é v e s  é r e t t s é g i  t a l á l k o z ó r a  g y ű l t e k  ö s s z e  a  b u d a p e s t i  
e v a n g é l i k u s  f ő g i m n á z i u m  r é g i  n ö v e n d é k e i .  S o k  m i n d e n  s z é p e t  é s  j ó t  e l m o n d o t 
t a k ,  f e l e l e v e n e d t e k  a  m ú l t  k e d v e s  e m l é k e i ,  d e  m i n k e t ,  t a n á r o k a t ,  t a l á n  a z  
é r d e k e l h e t  l e g in k á b b ,  m i n t  v é l e k e d t e k  r ó l u n k .  H á t  a  c ím b e n  e m l í t e t t  e l n e 
v e z é s  v o l t  a z  a k k o r i  i g a z g a t ó r ó l  á l t a l á n o s  s m o s t  i s  e m l e g e t t é k  a z  ö r e g  d i á k o k ,  
m i l y e n  i g a z s á g o s  é s  s z i g o r ú  v o l t  B ö h m  K á r o l y ,  k i t  m i n d e n k i  a t y j á n a k  n e v e 
z e t t ,  m e r t  a z t  é r e z t e ,  h o g y  a  n a g y  t u d ó s  m e l e g  a t y a i  s z í v v e l  v a n  t a n í t v á n y a i  
i r á n t .  E z  a z  e m l é k e z é s  a  l e g s z e b b  j u t a l m a  m i n d e n  t a n á r n a k .  S  a  Z e ü s z  p a t é r  
a n a l ó g i á j á r a  h o z o t t  e l n e v e z é s  é l és m a r a d  m i n d i g ,  m i n t  l e g d r á g á b b  e l i s m e r é s .

l)r. S z i g e t h y  L a j o s ,  a z  O r s z á g o s  E v a n g é l i k u s  T a n á r e g y e s ü l e t  k ö z i s m e r t  
é s  m i n d e n k i  á l t a l  s z e r e t e t t  e ln ö k e  1 9 3 3  m á r c i u s  2 5 - é n  v e s z t e t t e  e l  f e l e s é g é t .  
E  n a g y  c s a p á s t  c s a k  a z  t u d j a  é r t é k e ln i ,  k i  i s m e r t e  a z t  a  h a r m ó n i k u s ,  l é l e k b e n  
e g y ü t t é l é s t .  A  g y á s z b a n  is  m é l t ó  m a r a d t  e  n e m e s  e g y é n i s é g  ö n m a g á h o z  : 
f e l e s é g e  e m l é k é t  a  b u d a p e s t i  e v a n g é l i k u s  g i m n á z i u m b a n ,  h o l  h o s s z ú  i d e i g  
t a n á r  v o l t  é s  a  l e á n y k o l l é g i u m b a n ,  m e l y n e k  ő s é t ,  a  t o v á b b k é p z ő t  ő  n y i t o t t a  
m e g  m i n t  i g a z g a t ó  s h o l  S z e l é n y i  Ö d ö n n e l  e g y ü t t  é v t i z e d e n  á t  t a n í t o t t ,  
e g y e n l ő e n  e l o s z t a n d ó  négyezer pengős alapítványt tett. E n n e k  k a m a t a i t  a  v e r 
s e l é s b e n ,  p r ó z a í r á s b a n ,  z e n é b e n ,  k é p z ő m ű v é s z e t e k b e n ,  e l ő a d á s b a n  k i v á l ó  
t a n u l ó k n a k  j u t a l o m k ö n y v e k k e l  v a l ó  k i t ü n t e t é s é r e  k e l l  f o r d í t a n i .  H á r o m e z e r  
p e n g ő t  l e t e t t  a z o n n a l ,  a  n e g y e d i k  e z r e t  6 8 — 7 0 . é l e t é v e i b e n  í r t  v e r s e i n e k  k i 
a d á s á v a l  k í v á n j a  ö s s z e h o z n i .  , ,Z ú z m a r á s  f e n y ő l o m b o k “  c ím e n  a d j a  k i  e z e k e t  
s z e p t e m b e r  1 2 - i  h e t v e n e d i k  s z ü l e t é s n a p ja  e l ő t t .  M á r  m o s t  f e l h í v j u k  e  v e r s 
k ö t e t r e  k a r t á r s a i n k  f i g y e l m é t .  A n n á l  i n k á b b ,  m e r t  m in d e n  f i l l é r ,  m e l y e t  
e  k ö t e t é r t  a d u n k ,  a  n e m e s  a l a p í t v á n y t  s z o l g á l j a .  A z  a l a p í t v á n y h o z  í r t  l e v e 
l é n e k  b e f e j e z é s é ü l  a z t  m o n d j a ,  h o g y  l e g y e n  b i z o n y í t é k a  a  n a g y  s z e r e t e t 
n e k ,  m e l l y e l  e  k é t  i s k o l a  i r á n t  v a n  s m u t a s s a  m e g ,  h o g y  a  m ű v é s z i  n e v e l é s  
m i l y e n  f o n t o s .  B á r  s o k a n  t a l á l n á k  m e g  k ö v e t e n d ő  p é l d á j u k a t  e  s z é p l e l k e l c  
e l h a t á r o z á s á b a n ,  h i s z  e g y ü t t  h a t á r o z t á k  e l  e z  a l a p í t v á n y  t e v é s é t ,  m e r t  m i n 
d e n t  e g y ü t t  t e t t e k ,  é l v e z t e k  — - s z e n v e d t e k .  L e g y e n  a  n a g y a s s z o n y  p i h e n é s e  
á l d o t t ,  k e d v e s  v e z é r ü n k e t  p e d i g  a  j ó  I s t e n  s o k á i g  é l t e s s e .  B . D .

Debrecen szab. kir. város és a Tiszántúli Ref. Egyházkerület Könyvnyomda-Vállalata 1933

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYT.
1. A gimnázium és fiúinternátus egészségi szolgálatának, iskola 

orvosi teendőinek, valamint az egészségtan tanításának ellátására 
egy férfitanerőre.

2. A leánykollégium és az elemi iskolára vonatkozó ugyanezen 
teendőkre egy női tanerőre.

Az első állással járó kötelességek :
a) A gimnáziumban az egészségtan tanítása heti 2 órában, 

valamint heti 1 órában egy iskolai rendelő orvosi óra tartása. Ezen 
óráknak különböző napokra kell esniök.

b) Az internátus háziorvosi teendőinek ellátása.
c) Az iskolai és internátusi személyzetnek az orvosi kezelése 

(csak a főváros területén).
d) Minden iskolaegészségügyi kérdésben tanácsadás az igaz

gatóság részére.
A második állással járó kötelességek :
a) A leánykollégiumban az egészségtan tanítása heti 3 órában.
b) Két iskolai rendelő óra tartása és pedig egy a Veres Pálné-utcai 

intézetben, egy a Deák-téri épületben, utóbbi az elemi iskola szá
mára is.

Mindezen órák külön-külön napokon.
c) A leányinternátus háziorvosi teendőinek ellátása.
(l) Az iskolai és internátusi személyzet orvosi kezelése (csak a 

főváros területén).
e) Tanácsadás az igazgatóknak iskolaegészségügyi kérdésekben.
Mindkét állás évi 1000-—1000.— pengő, havi előleges részletek

ben esedékes tiszteletdíjjal van egybekötve. Az állás minden év 
május 1-ig ugyanazon év szeptember 1-re felmondható. Az állással 
járó feltételeket a választás eredménye után kiadandó megbízólevél 
fogja tartalmazni.

A pályázók közül elsősorban ág. hitv. ev. vallásúak vétetnek 
figyelembe.

A pályázati kérvények mellett a következő feltételeket kell 
igazolni :

1. születési anyakönyvi kivonat, és ha nős vagy férjes, az egy
házi házassági levél, 2. egészségtantanári oklevél, 3. orvosi oklevél, 
4. a magyar állampolgárság igazolása, 5. családi értesítő, 6. rövid 
életrajz.

A pályázati kérvényeket a képviselőtestülethez intézve a fő
jegyző címére (Dr. vitéz Pétery Aladár, Budapest IV. Eskü-tér 7.) 
kell 1933 június 15-ig beküldeni.

PÁLYÁZAT TANÁRI ÁLLÁSRA.
A budapesti evangélikus gimnáziumnál felállított angol-latin 

szakos tanári állásra, amely állami kinevezés alá esik, pályázatot 
hirdetünk. Pályázhatnak oly evangélikus egyének, akiknek a kívánt 
szakcsoportból oklevelük van. A nagyin, vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Miniszter úrhoz intézett, kellően felszerelt kérvényeket 
folyó évi június hó 15-ig kell alulírott igazgatóságnál benyújtani. 
Személyes bemutatkozás kívánatos.

A budapesti evangélikus gimnázium igazgatósága.

A  budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak képviselő
testülete a következő két állásra teszi közé a következő
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kézbesítése után azonnal szétküldte a T. Gy. N. A.-ból megszavazott nevelési 
segélyeket. Kéri azokat a kolléga urakat, akiknek gyermekei segélyben 
részesültek, hogy nyugtáikat mielőbb küldjék be. A gyermekeikre megálla
pított összegek,“ a kiosztásnál alkalmazott elvekkel együtt, az egyetemes 
tanügyi bizottság jegyzőkönyvének 50. számában (97—99. lap) olvashatók.

Az Ev. Tanáregyesület pénztárába 1933 március 11-től május 
15-ig a következő összegek érkeztek :

Tagdíj 1932-re: nyíregyházi reálgimnázium 11 tag  után 44 P, 
dr. Kerecsényi Dezső, Kovács János, dr. Losonczi Zoltán, egyenként 
4 P ; 1933-ra : soproni líceum 11 tag után  44 P, soproni tanítóképző 
9 tag után 36 P.

Tanulók utáni járulék az 1932— 33. tanévre : nyíregyházi reál- 
gimnázium 148 P.

Osváth Gedeon könyve után : bonyhádi reálginázium 3 P.

Dr. Losonczi Zoltán,
pénztáros.

Hirdetés.
A Dóczi Imre folyóirataiból még a következők kaphatók :

1. Egyetemes Philológiai Közlöny 1871—72, 1881-től 1907-ig kötve,
1888. és 1895—1929. kötetlen.

2. OKTE Közlöny, kötve XVIII—XLI. évf., kötetlen 1908-tól máig.
3. Akadémiai Értesítő, kötetlen 1891— 1929.
4. Magyar Figyelő I. és III. évf. teljes és több szám azonfelül.
5. Monatschrift für höhere Schulen 1905—1907, 1909—1911.
6. Magyar Középiskola I—XV. évf.
7. Föld és ember VI—IX. évf.

A folyóiratok ára az előfizetési árnak kb. 1/3 része, bekötésért 
1.— P-t számítunk kötetenként. A befolyó összeg a Dóczi Imre-alap 
növelésére fordíttatik.

Az ORTE pénztárnoka.
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Felvidéki és alföldi diákok a késmádují 
Liceumban.

A késmárki evangélikus líceum nehány hét múlva megünnepli 
fennállásának 400. évfordulóját. Időszerűnek gondolom most az 
intézet történetéből oly kérdésre rávilágítani, amely a magyar pro
testáns közönséget érdekelheti. Csak a közelmúlt néhány évtizedre 
visszamenően tárgyalom azt ; én magam közvetlen tapasztalat alap
ján a kilencvenes évekből, ottani diákéveimből ismerem a líceumot, 
azokon tú 1 az anyagot a líceum értesítőiből vettem s kiegészítettem 
szepesi látogatásaim alatt szerzett tapasztalatokból. Az 1018 előtti 
időből tízévnyi időközökben három évfolyam adatait emelem ki az
1. és VIII. osztályról, az 1808., 1008. és 1018. évi maturásokét s 
tekintettel voltam e hat évben az összes tanulók létszámára is, hogy 
így némi átlageredményt nyerjünk.1

Tanév Osztály Lét
szám

Szepe-
siek

száma %

Német
anya

nyelvűek
száma %

Alföl
diek

száma %

Magyar
anya

nyelvűek
száma %

1890—91. I. 70 39 51 34 45 22 29 32 42
I—Vili. 388 164 42 144 37 129 33 217 53

1897—98. Vili. 28 7 25 8 29 14 50 17 61
I—VIII. 308 136 44 131 42 107 35 145 47

1900—01. I. 37 17 46 17 46 10 27 14 38
I—VIII. 295 117 40 118 40 103 35 150 51

1907—08. VIII. 28 13 46 10 36 4 14 13 46
I—VIII. 262 155 59 105 40 47 18 109 12

1910— 11. I. 44 32 73 20 45 3 7 19 43
I—VIII. 277 165 64 118 46 44 17 110 43

1917—18. VIII. 30 20 67 8 27 3 10 19 63
I—VIII. 361 268 74 156 43 38 10 172 48

1 Könnyebb áttekintés végett táblázatban közlöm itt a fejtegetéseim 
alapjául szolgáló adatokat.

1
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A tanuló ifjúság zömét mindenkor a szepesi fiúk alkották. 
Az 1890—91. évi I. osztályban 39-en voltak 76-ból =  51%, az 
1897—98. évi VIII. osztályban 7-en 28-ból =  25%, az 1891-i összes 
létszámban 164-en 388-ból =  42%, 1898-ban 136-an 308-ból =  44%. 
A továbbiakban csak az összes tanulókra vonatkozó százalékos ada
to k a t sorolom fel, az osztályadatokat mellőzöm; 1901-ben 40%, 
1908-ban 59%, 1911-ben 64%, 1918-ben 74%. A szepesi diákok az 
összes látszámnak átlag a felét adták a régibb években, 1908-ban már 
emelkedik a számuk, 1918-ban pedig m ár 74%. Nagy tévedés volna 
ebből arra következtetni, hogy lám, a szepesi németek szaporodnak, 
holott köztudomás szerint pusztulnak, vesznek. Tévedés volna az a 
vélemény is, hogy a háború szülte ezt az állapotot, m ert hiszen ki
derült a számokból, hogy jóval előbb kezdődő folyamat volt. A ma
gyarázat abban keresendő, hogy megakadt a cserefolyamat, az alföldi 
magyar fiúk nem mentek már Késmárkra, a szepesi német fiúk nem 
mentek alföldi iskolákba. Ennek a jelenségnek az okára később fogok 
rám utatni, az alföldi diákok számával kapcsolatban. Kivételes eset, 
hogy az 1898-as maturánsok évfolyamában az I. osztály 76 tanulója 
közül 39 volt szepesi, a VIII. osztályban 28 közül 7, az arányszámuk 
teh á t a feléről a negyedére csökkent ; szepesi parasztcsaládokban 
szokás volt — tudok sok olyan esetet — , hogy a fiúk néhány gimná
ziumi osztályt végeztek, azután visszatértek az ekéhez, de sokan 
alföldi iskolákba is mentek át magyar szóra. A szepesi fiúk termé
szetesen német anyanyelvűek voltak, am i az anyanyelvi és illetőségi 
rovat számainak összehasonlításából is kitűnik, amelyek nagyjából, 
sőt gyakran teljesen egyeznek 1901-ig, azontúl mindinkább eltérnek.; 
A szepesi szlávok (tótok, rutének, gorálok) katolikusok, (evangé
likus tót egyházközség a tátraalji esperességben csak a batizfalvi 
a gerlachfalvi leányegyházzal és a svábóci) s ezért inkább más szepesi 
középiskolákat kerestek fel. A németek közül is inkább a felső- 
szepesiek jártak Késmárkra, a gölnievölgyi gründlerek és a hernád- 
völgyiek, lőcseiek ritkábban. Többnyire külön kamarákban laktak, 
a szerényebbekben, egymással összetartottak, jobban barátkoztak, 
hiszen származásuk, nyelvük és szülőföldjük, hasonló életkörülmé
nyeik erős összetartó kapocs voltak, de a magyar fiúktól nem külö
nültek el. A liceumot a maguk iskolájának nézték, mivel legtöbbet 
őrzött meg a szepesi sajátságokból. Az alsó osztályokban németül 
folyt a tanítás, én is még úgy tanultam  a 90-es években. A szepesi 
fiúk egyesülete a német önképzőkör volt, ebbe azonban magyar 
fiúk is beléptek, sőt mint tisztviselői élénk tevékenységet fejtettek 
ki olykor, amint viszont a magyar önképzőkörben szepesi fiúk is 
mindig közreműködtek. Ezekből azután a magyar államnak és a 
magyar kultúrának derék és megbízható munkásai lettek. Amikor 
elvégezték tanulmányaikat, nem m aradtak szűkebb hazájukban 
—  a Szepesség nem is bírt volna eltartani annyi szellemi munkást —, 
hanem szerteszét Nagymagyarországon helyezkedtek el, mint taní
tók, tanárok, hivatalnokok, katonatisztek, orvosok és más értelmi
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ségi pályákon. Már 1806-ban azt írta Melzer Jakab, a kiváló szepesi 
tudós és költő a maga földiéiről : „Sie haben Talente zum Studieren 
und tiefen Nachdenken, auch sind sie sehr erfinderisch. . .  Fast keine 
Gespanschaft Ungarn erzieht dem Staat so viele gelehrte Männer, 
als der kleine Zipser Hänfen.“ (Der ungarische Zipser-Sachse. 58., 
60. 1.) Szívesen látták őket mindenütt, jó hírük volt, mert szorgal
masan, becsületesen dolgoztak, de kiváló tehetség ritkán akadt köz
tük, s kevesen bírtak nagyobb vagyont és tekintélyt szerezni.

Tót diákok kisebb számban keresték fel a késmárki líceumot, 
átlag a tanulók 10%-a voltak ők a kimutatások szerint, összesen 
úgy harmincán, egy-egy osztályra ju to tt három-négy-öt tanuló. 
Evangélikusok Liptóból, Árvából, Breznóbányáról, akik részint 
azért jöttek Késmárkra, mert a liptószentmiklósi gimnázium meg
nyitásáig a líceum volt nekik a legközelebbi középiskola, mégpedig 
evangélikus és régebben akadémiai tagozattal, részint azért jöttek, 
hogy németül tanuljanak. Vonzotta őket az iskola jó híre és német 
szelleme, amely a múlt század végén még érezhető volt benne. — 
Néhány kiváló ember is került ki közülük, igy késmárki diák volt 
Rázus Márton breznóbányai lelkész, az egyetlen tó t nemzeti párti 
képviselő, jeles lírai és regényíró, továbbá Hviezdoslav-Országh 
Pál, az egész tó t irodalom legragyogóbb jelensége, akinek emlékére 
1928-ban táblát és szobrot helyeztek el a líceum falán. A tót diákok 
Késmárkon nagyon szerényen viselkedtek, nem szerepeltek az ifjú
sági egyesületekben, hiszen kevesen is voltak ahhoz, hogy a befolyá
suk érvényesülhetett volna ; a figyelem csak akkor terelődött rájuk, 
amikor a pánszláv mozgalmakban resztvettek. Az 1893—94. iskolai 
évben nagy feltűnést keltett Ruppeldt Dusán és Rumann János 
jeleselőmenetelű és eddig kifogástalan magaviseletű VIII. osztályos 
tanulók esete, akiket két V. osztályos társukkal együtt kizártak az 
intézetből és az ország összes középiskoláiból. Erről a fegyelmi 
ügyről az Értesítő-ben ez á l l : ,,A késmárki líceum tótajkú növen
dékei közül néhányan az iskolai törvények által tiltott tót-kört 
alapítottak, abban a hazaellenes szellemet szították, egy írott újsá
got köröztettek s abban Kollárt dicsőítették; a beszüntetett tó t 
gimnáziumokat megsiratták, testvéreiket nemzetiségi harcra hívták 
fel, a magyarokat ellenségeiknek nevezték stb .. . . “ Az 1912—13. 
iskolai évben azután nagy port vert fel egy másik eset. A líceum 
Értesítő-je így emlékezik meg erről : „Szomorúság, tölti el szívün
ket, amikor három tanuló kizárásáról kell beszámolnunk, akiket az 
iskolai törvények megszegése és oly elvek és érzelmek hangoztatása 
miatt, amelyekkel a nemzetiségi agitátorok vezetik félre az ifjúságot, 
kellett eltávolítani.“ Behetóan tárgyalja az esetet egy nemrég meg
jelent tó t könyv : Ludo Izák : Tajny Spolok ,,Mor lio !“ Bratislava 
(1928). Eszerint Jancsó Mátyás VI. oszt. tanuló kiadott egy hekto- 
grafált tó t lapot „Púc ky“ (Bimbók) címen, amelyben egyebek közt 
kiszerkesztette osztályfőnökét, dr. Banczik Samut, mivel az a tó to
kat gyalázta történelmi előadásain, ám bár maga tó t papnak a fia.

í*
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Banczik tudomást szerzett erről, meglepte a fiút szállásán, elkobozta 
a lapot és más írásokat, fegyelmi szék elé állította Jancsót és két 
társával együtt kicsapatta. Banczik volt az a nagy hazafi, aki a 
jámbor zipsereket is üldözte, mert nem voltak neki elég jó magyarok. 
Amikor azután jö tt a prevrat, az államfordulat, Banczik hirtelen 
dühös csehszlováknak vedlett át. Róla írta dr. Lám Frigyes a „Zsob- 
rák“ című pompás verset : ,,Als grässlicher Patentmagyare Kommt 
Zsobrák aus der S lovake i...“ A Jancsó eset természetesen rossz 
vért szült a tótoknál. Tót ismerőseimtől hallottam s ez a felfogás 
általános köztük, hogy ezt az ügyet, meg az 1894. évet is, éppen 
tótok rendezték, fújták fel és mérgesítették el, a német születésű 
tanárok és diákok kevésbé avatkoztak bele, a magyarok meg teljes 
közönyükkel tüntettek. Kétségtelen azonban, hogy a szepesi németek 
és a tótok között valami régóta lappangó ellentét van, amire a tó t 
irodalomból Bél Mátyáson kezdve sok jellemző példát tudnék idézni.

Az alföldi magyar fiúk a német nyelv elsajátítása végett jártak  
Késmárkra. Évtizedek statisztikai adatai szerint állandóan a követ
kező megyék küldték fel fiaikat : Gömör, Abaúj, Zemplén, Márama- 
ros, Heves, Pest, Szolnok, Hajdú, Szabolcs, Szatmár. Borsod csak 
kivételesen szerepel olyik évfolyamban néhány fiúval, Hajdú minden
kor vezet. Nem is alföldi diákokról kellene szólanom, hiszen nem az 
egész Alföldről jöttek, hanem helyesebben felsőtiszavidékiekről. 
Régi gazdasági kapcsolatokra vezethető vissza ennek a vidéknek 
hagyományos kulturális érdeklődése Késmárk iránt ; a késmárki 
kékfestők a debreceni vásárokra vitték vásznaikat, a Hegyaljáról 
borokat hoztak vissza, a Szepességen, Lőcsén és Késmárkon keresz
tül vezetett a lengyel-magyar áruforgalom útja. A számadatok a 
következők : 1891-ben az egész intézet tanulói közül alföldi volt 
33%, 1898-ben 35%, 1901-ben 35%, 1908-ban 18%, 1911-ben 17%, 
1918-ban 10%. Látjuk tehát, hogy 1901-ig egyharmad volt az al
földiek száma, azután fokozatosan csökken, míg 1918-ban 10%-ra 
esik. A fogyatkozás oka? 1902-ben a líceum pártfogósága szerződést 
kötött a magyar állammal, amely szerint az intézet évi 32,000 kor. 
fenntartási államsegélyt kap és 100,000 korona építkezési állam
segélyt, ennek fejében a líceumba az állami tantervet és a magyar 
tannyelvet vezeti be. Az 1903—1904. évi Értesítő bejelenti a német 
önképzőkör megszüntetését a következő indokolással : „Bár kelet
kezése és fennállása a szepesi nyelvi viszonyokban leli magyará
zatát, bár a szepesi hazafiság mindig megóvta attól, hogy germán 
eszmék melegágya legyen és bár mint tisztán az ifjak nyelvismeretét 
és gyakorlatát bővítő és előmozdító, a német irodalom remekművei
nek ismertetését elősegítő egyesület, évtizedeken át igen hasznos 
tevékenységet fejtett ki, a tanárkar mégis számolva a megváltozott 
viszonyokkal és tekintettel arra, hogy ezen önképzőkör további fenn
állása esetleges kellemetlen félreértésekre adhatna okot, kimondta 
annak megszüntetését. Pótlásul, különösen a magyarajkú ifjak szá
mára, akik a német nyelv elsajátítása végett jönnek a Szepességbe,



PROTESTÁNS T A N Ü G Y I  SZEMLE 245

a németnyelvi gyakorlóórákat fogjuk bevezetni.“ A magyar tan
nyelv kizárólagos használata és a német önképzőkör megszüntetése, 
másfelől a magyar fiúk elmaradása közt oki összefüggést látok. 
A késmárki líceum most semmiben sem különbözött a többi magyar 
középiskolától s ha azelőtt is már az intézetnek és a város közön
ségének önkéntes elmagyarosodása folytán mind kevesebb német 
nyelvismeretre tettek szert a magyar diákok, a magyar állami tan
terv és a magyar tannyelv kizárólagos bevezetése után a német nyelv- 
tanulás lehetősége forma szerint is megszűnt. A magyar fiúk tehát 
elmaradtak, a szepesi fiúk meg nem jártak le alföldi iskolákba, mert- 
hiszen Késmárkon is úgy ahogy, megtanultak magyarul.

Egy erős szál elszakadt, a Felvidéket és az Alföldet összetartó 
kapcsok egyike kiesett. Most már a múlté mindez, beállíthatjuk és 
megtárgyalhatjuk a tényeket sine ira et studio. A késmárki líceum 
már jóval a világháború előtt megszűnt annak lenni, ami eredeti 
rendeltetése v o l t : közvetítőnek a magyar és német kultúra között. 
Becsületesen betöltötte ezt a hivatását, mikép az egész szepesi 
német kultúra, amely a XIX. századig a hazai németség között 
vezető helyen állott. A világháború után bekövetkezett összeomlás 
később új feladatok, súlyos elhatározások elé állította a líceum 
vezetőségét és a német Szepességet.

Ezután, 1918 után nincsenek már alföldi diákok a késmárki 
líceumban, tótok is csak eleinte maradtak. Hogy ezt a mai állapotot 
megérthessük, ahhoz ismerni kell előbb a legutóbbi tizenöt esztendő 
történetét.

Az összeomlást követő első hónapokban teljes bizonytalanság, 
tájékozatlanság volt mindenfelé. A líceumban, miután a csehszlovák 
katonaság néhány hónap múlva kivonult az épületből, tovább folyt 
a tanítás a régi tanterv szerint magyar nyelven, mígnem 1919. évi 
márciusában a csehszlovák kormány elrendelte a magyar nyelv, 
irodalom és történelem tanításának rögtöni beszüntetését, az egyházi 
autonómiát felfüggesztette s a líceumot, mint kerületi intézetet a 
keleti evangélikus egyházkerület fennhatósága alá rendelte. A líceum 
vezetősége eleinte a magyar tannyelvhez ragaszkodott s csak miután 
a liptói tót régi növendékek ennek a tervnek a kilátástalan és a 
jövendő autonómiát veszélyeztető voltáról meggyőzték, szánta rá 
magát arra, hogy az egyházkerület tanácsához emlékiratot intézzen, 
amelyben kérte az intézet felekezeti jellegének megtartását, a német 
tannyelv bevezetését és a magyar nyelvnek, mint önálló tantárgy
nak a tanítását. Az egyházkerület egy bizottsága Liptószentmiklóson 
1919 június hó 29-én határozott ez ügyben s a határozat alapján a 
kormány iskolaügyi referense kijelentette, hogy a líceum felekezeti 
jellege megmarad, tannyelve a német lesz, mégpedig már a jövő 
tanévtől kezdve az egész vonalon, a tó t nyelvet mind a nyolc osztály
ban külön tantárgyként kell tanítani, de tiltakozott az ellen, ,,hogy 
a németség örve alatt magyar irredenta űzessék“ és nem engedé
lyezte a magyar nyelv tanítását. Az eddig követett gimnáziumi tan
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tervet elejtve, reálgimnázium lesz a liceum, görög helyett francia 
nyelvvel. A magyar állammal kötött szerződést és az abból folyó 
kötelezettségeket vállalta a kormány, nem emelte fel azonban az 
államsegélyt a pénz értékcsökkenésének arányában és nem rendezte 
a tanárok fizetését. A liceum vagyona hadikölcsönbe és értékpapí
rokba volt fektetve, amelyek jövedelmet nem hajtottak, a kiadások 
az akkori nagy drágaságban mindjobban emelkedtek, az intézet 
nagy ínségbe került, amelyből ideig-óráig a szepesi társadalom 
áldozatkészsége mentette ki. A viszonyok kényszere alatt a párt- 
fogóság elvben már hozzájárult a liceum államosításához, 1924-ben 
szerződéstervezet is készült, de váratlanul a minisztérium oly lénye
ges változtatásokat kívánt azon, hogy az iskolafenntartónak lehe
tetlen volt úgy elfogadnia. Szerencsére közben a pártpolitikai viszo
nyok erősen megváltoztak, dr. Hodzsa Milán vette á t a közoktatás- 
ügyi minisztériumot s egy küldöttségnek, melyben a liceum párt- 
fogósága részéről dr. Guhr Mihály esperességi felügyelő, dr. Nitsch 
Andor képviselő és Bruckner Károly igazgató voltak jelen, sikerült 
azt az ígéretet nyernie s ezt a három kiküldöttnek nagy érdemül 
kell betudni, hogy a kormány meghagyja az intézet felekezeti jel
legét és csak a tanári testületet államosítja. Az 1927-ben kötött 
szerződés szerint az állam fizeti a késmárki kerületi líceumnál alkal
mazott személyeket ; az állam nevezi ki az igazgatót és a tanárokat, 
mindenekelőtt evangélikus vallásúakat, de a végleges kinevezések 
előtt kikéri a liceum pártfogóságának és a keleti evangélikus egyház- 
kerület püspökének véleményét. A liceum fenntartásának dologi 
költségeit továbbra is a pártiogóság viseli, az ő tulajdonában marad
nak az iskolaépületek. A szerződés egyik súlyos feltétele, hogy a 
líceumnak kell gondoskodni az állam által felállítandó párhuzamos 
tót-osztályok elhelyezéséről — két évig a szerződés szerint, de 1927 
óta mitsem te tt az állam azok elhelyezésére, az idei tanévben már 
a hatodik párhuzamos tót-osztályt nyitották meg s túlnyomó rész
ben még mindig a líceumnak kell gondoskodni elhelyezésükről és 
dologi kiadásaikról.

íme, a liceum története nagy körvonalakban 1918 óta. Most a 
mai állapotokról szóljunk még, olyanokról is, amelyekről nem esik 
szó hivatalosan.

Mindenekelőtt meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, 
vagyis ténnyel, hogy a késmárki liceum ma német iskola már a taní
tás nyelve szerint is. Az 1931—32-i iskolai évben 353 tanulója közül 
81% német anyanyelvű, 16% magyar; születésük helye szerint 
73% szepesi, 15% szlovákiai (nem csehszlovákiai : a ruthének, 
csehek, morvák, sziléziaiak külön rovatokban vannak), 9% kül
földi ; állampolgárság szerint 96% csehszlovákiai, 4% külföldi. 
Ezek az adatok azonban többet mondanak, mint csak annyit, hogy 
német iskola a liceum: 81% német, 73% szepesi annyit jelent, 
hogy tanulóanyagában szepesi német, „zipser“ iskola a liceum. Hogy 
a szellem is az-e? Reméljük. Hiszen intézmények szelleme nem vál
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tozik máról holnapra. A régi hagyományok némi életjelét mutatja 
a 16%-nyi magyar diáksereg, amely azonban már nem a líceum régi 
területeitől toborzódott, hanem a felvidéki magyarságból, most 
ennek a fiai járnak oda német szóra. A líceum tehát ugyanazt a 
hivatást tölti be ma Szlovákia határain belül, mint a régi Magyar- 
országban : összetartó kapocs, kultúrközvetítő, magyarok és németek 
közt. A tanári testület fele még mindig a régi Magyarország fő
iskoláiból került ki, a másik fele nem szepesi német. Most érik a 
békepolitika gyümölcse : a szepesi értelmiség Magyarországon van, 
otthon pedig nincs utánpótlás ; de fiatal szudétanémetek, el kell 
ismernünk, lelkesen dolgoznak szepesi munkaterületen s a szepesi 
németség a maga régi kultúrája fellegvárának tekinti még mindig 
a késmárki líceumot.

Itt talán helyén lesz megemlékeznünk a szepesi németség érzü
letéről és törekvéseiről. Ez a körülbelül 40,000 főnyi nyelvsziget, 
mely a megye lakosságának alig negyedrészét alkotja, 1918 után 
a maga német voltának tudatára ébredt a veszedelmek közepette, 
amelyek létét fenyegették. Szervezkedtek, egyesületeket alakítottak, 
ünnepi felvonulásokat, dalosversenyeket rendeztek, azon iparkod
tak, hogy gazdasági téren le ne szoruljanak és az iskoláikat meg
tartsák, nagy érdeklődés tám adt irodalmuk, különösen tájnyelvi 
költészetük iránt. Ugyanakkor a német birodalom figyelme a kül
földi németség felé fordult, megalakult a V. D. A (Verein für das 
Deutschtum im Ausland), amely a szepesi németséget is vélt fásult
ságából felrázni akarta és támogatta azt kulturális törekvéseiben s 
nagy hévvel vetették magukat a Szepességre a csehországi szudéta
németek, képviselőik, Wander-vőgel-csapataik bejárták a városokat, 
falvakat, derűre-borúra könyvek jelentek meg, amelyek a zipsereket 
újból és újból fölfedezik. Ezek a németek mind kikelnek a szepesiek 
magyarbarátsága ellen s azért innen Magyarországból nem jó szem
mel nézték a közeledést s a szepesieket is megvádolták. Ügy lát
szik, sokan nem tudják itt, hogy a szepesi német párt egyesült a 
szlovákiai magyar nemzeti párttal közös programm alapján. Magyar- 
ország elhunyt kultuszminisztere Klebelsberg Kunó gróf ezt írta a 
Gragger Róbert-emlékkönyv előszavában : ,,A magyarországi német
ség kis csoportokból áll. Mindegyiknek van valami értékes, szeretetre 
méltó tulajdonsága. Legnépszerűbbek kétségkívül a szepesi szászok 
és a bányavárosok németjei, mert a nehéz, tragikus időkben a magyar
ság eszményei mellett hűen, hősiesen k itarto ttak .“ Nem lehet abból 
veszedelem, hogy németek s nem hogy gáncsolnunk, hanem inkább 
rokonszenvvel kellene őket kísérnünk törekvéseikben és létért folyó 
küzdelmükben.

Budapest. Loisch János.
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A  tanítóképzőintézetek vallástani tantervének
módosításáról.

Egyetemes Konventünk 102/b)—1923. sz. alatt a tanítóképzők 
számára új vallástanítási tantervet közöl, amelynek legfőbb előnye 
a régebbivel szemben az egyháztörténelem bővebb tanítása és a 
vallástanítási módszertannak új tárgyként beigtatása. Feltűnően 
szűkszavú ez a tanterv, utasítás mellőle teljesen hiányzik s míg a 
gimnáziumi tananyagban beállott változásokat részletes magyarázat 
indokolja és komoly elvi megalapozás fejti ki a középiskolás gyermek 
lelki alkatának megfelelő eljárás szükségét, addig a képzők külön
leges követelményeiről a tantervben semmi szó nem esik. Ez az el
járás pedig tudatos, mert a tanterv legutolsó sora így hangzik : 
„A vallásos nevelés eszközei ugyanazok, mint a gimnáziumi tan
tervben.“

Az 1923 óta eltelt tíz esztendő világosan megmutatta, hogy 
ennek a konventi tantervnek szükségképpen valami alapvető hibája 
van. Az ORLE már 1930-ban kérte ennek módosítását s bár Egye
temes Konventünk ezt a kérést 245— 1931. sz. határozatával el
utasította, felbukkant ez újra a dunamelléki egyházkerületnek 134— 
1931. sz. határozatában. A Konvent ezelől is kitért, mindazonáltal 
kénytelen volt mégis megállapítani a vallástani képesítővizsgák ered
ményének fogyatékosságából valami nagy hiányosságot. így jött 
létre az 1193—1933. s. konventi határozat, mely a vallástani képesítő
vizsgák eddigi rendjének megváltoztatásával próbál javítani a kép
zők helyzetén. Eszerint az öt osztály anyaga három részképesítő 
anyagává oszlanék szét, amikor is az I—II. o. anyagából a II. év 
végén, a III—IV. o. anyagából a IV. végén vizsgáznának a növen
dékek s a végső képesítőre csak az V. o. anyaga maradna.

Rendkívüli csodálkozásunkra ez ellen a tervezet ellen egyedül 
a debreceni tanítónőképző szólalt fel, mintha a többiek pedagógiai 
szempontból és elemi iskoláink érdekében helyesnek tartanák az 
új beosztást. Holott a vallástani tananyag nem indokolatlanul szere
pelt eddig a képesítővizsgán a maga teljes egészében. Nem azt az 
ellenérvet hozom fel, amit a konventi határozat feltételez, hogy t. i. 
a növendékek a részképesítők anyagát az V. évre elfelejtik. Sokkal 
fontosabb két másik szempont. Először is iskoláink hitvallásos jel
lege éppen a vallástannak a vizsga középpontjába állítása által dom
borítható ki legjobban. Ha nem is utalok a katholikus iskolák el
járásmódjára, ahol szintén öt év anyagából vizsgáznak egyszerre a 
jelöltek, okvetlenül fel kell említenem, hogy a diákmentalitás megvál
tozhatatlan törvénye szerint a növendék mindig azt a tárgyat tartja  
legfontosabbnak, amit a vizsgálati rend is olyannak m utat. A magyar 
irodalom tanítása a felső osztályokban vétkesnek mondható szűk-
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keblűséggel szintén csak heti két órában történik, de a végső vizsgán 
a nyelvtanon elkezdve mind az öt év anyaga feldolgozásra kerül s 
ezáltal válik a magyar nyelv és irodalom a legmélyebben ható, leg
fontosabb tantárggyá a képzőkben. Ezáltal és nem az óraszám által. 
Nem az elfelejtés momentuma a fontos a részképesítőknél, hanem a 
már elintézett tananyagnak egy bizonyos fölényes szemlélete : ezzel 
már nem is érdemes foglalkozni — nem fontos ! Mivel az iskolában 
sosem teljesen kiforrott ítélkezésű felnőttekről van szó, hanem gyer- 
mekies gondolkodásmódot kell feltételeznünk, csak a helyzetnek 
kevéssé alapos ismeretével lehet ezt a tényezőt figyelmen kívül hagyni.

De sokkal fontosabb a másik, az eddig teljesen elhanyagolt 
pedagógiai szempont. Az I—II. éves növendékek gondolat- és érzés
világa az V. évesekétől rendkívüli mértékben különbözik ; hiszen 
különösen a leányok a fejlődésnek szemmel látható nagy lépcsőin 
mennek át öt év alatt, fia a növendék az I—II. o. anyagával csak mint 
gyermekies lelkületű kezdő foglalkozik, képzeteit az iskolában már nem 
lehetséges megváltoztatnunk, mert a tanterv erre időt és módot nem 
enged. O- és újtestamentomi vallástörténetet, ami pedig a tanításunk 
igazi célja volna, sikerrel csak úgy taníthatnánk, ha az 1. és II. éven 
tanult anyagot új szempontok szerint átismételhetnék. Hogy erre 
milyen égető szükség van, mutatják a vallástanítási gyakorlatok, 
ahol a növendékek az elemi iskola tananyagának ismeretében sokszor 
elképesztő tudatlanságot árulnak el. Főleg pedig kétségtelenül meg
állapítható, hogy a bibliai történetek mélyebb megértése, a gyerme
kek kérdéseire felelő készségük, tehát a tanítás elemi feltételei úgy
szólván teljesen hiányzanak náluk, ha csupán iskolai tanulmányaikra 
támaszkodnak. Itt egészen elégtelenek a gimnáziumi tantervben elő
írt vallásos nevelői eszközök : ha a tanítójelölt az V. évig csupán a 
gimnáziumi vallásos nevelés eredményeit hozza magával, ezzel még 
tanítói kivételes feladataira nem válik alkalmassá. Világosan meg
tetszik ez a gimnáziumból a képzőbe átjövő növendékeknél, akik a 
módszertan megtanulása után is, sokszor igen magas intelligenciájuk 
ellenére a vallástanítás előtt tanácstalanul állanak.

Az I—II. o. anyagát tehát nem szabad a II. évvel lezárni : vissza 
kell annak térnie magasabb fokon. A módozatokról alább szólok 
néhány szót.

De ugyanúgy szükséges a III—IV. o. anyagának is a képesítő
vizsgáig elvitele is, itt már nem annyira az elemi iskolai tanítás, 
mint a leendő tanító világnézetének kialakítása szempontjából. 
Az egyetemes történelem nem tárgya az V. évvégi képesítővizsgálat
nak. A vallástanban szintén tanul a növendék egyetemes történetet 
a III. évi és a IV. évi tananyag kapcsán is. Ezzel tehát bizonyos 
mértékig revideálhatja, új szempontok alá helyezheti a köztörténet
ben tanultakat. Viszont a IV. o. tananyaga egészen különleges módon 
alkalmas a magyar irodalomban és magyar történelemben feldolgo
zott események és müvek református szempontú csoportosítására. 
Nem az ezen tárgyakat tanító tanerők kifogástalan reformátusságát
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akarom kérdésessé tenni, de mégis meg kell említenem, hogy az 
említett két tárgyra rendkívül kicsiny óraszám jut s elvégre külön
leges irodalmi és történeti gondolkodás alapelemeinek az elsajátít
tatása az elsőrendű feladatuk, tehát kevéssé van alkalmuk a h it
vallásos református gondolatkörbe mélyebben behatolni. Pl. a ma
gyar irodalomban — heti két órán ! ! —• teljességgel lehetetlen a h it
vitázó drámák részletes ismertetése, vagy Pázmány polémiáinak, 
esetleg Adyval kapcsolatban a református hit modernségének a tag
lalása, holott növendékeink éppen ilyen kérdések iránt érdeklődnek 
legjobban. A képesítőn a jelöltek lelkében még a magyar irodalom 
és a magyar történelem kapcsán adott feleleteken is a leghatározot
tabban megérzik, hogy mely tételeket dolgozták fel a vallástanban 
is, tehát mi jelentkezik kettős aláhúzottsággal lelki világukban. 
Ugyanez tapasztalható a neveléstörténelemmel kapcsolatosan is, 
ahol például a reformáció iskolaügye koncentrikus tárgyalásban része
sülvén sokkal nagyobb megértésre talál.

Az eddig elmondottakból egyfelől az derül ki, hogy világnézeti 
szempontból rendkívül lényeges az egész ötévi vallástani anyagnak 
éppen a végső képesítőre vitele, másfelől azonban súlyos következ
tetések vonhatók le a tanterv revíziójára vonatkozóan.

Az I. o. tananyaga a jelenlegi tanterv szerint a zsidók történetét 
öleli fel egészen a római uralomig. Azt hiszem, valamennyi képző
intézeti vallástanár megtette azt a tapasztalatot, hogy a görög 
uralom és a Makkabeusok kora úgyszólván teljes eredménytelenség
gel tan íto tt része tankönyvünknek. Képzős növendékeink lelkében 
a klasszikus tanulmányok iránti érdeklődés aránylag csekély, vég
képpen idegen pedig tőlük a jellegzetesen zsidó nemzeti harc. Külö
nösen elidegenítőén hatnak rájuk a teljesen ismeretlen nevek (Anti- 
ochus, Antigonus, Hyrkanus stb.), amelyekkel soha és sehol nem 
találkoznak s amelyeknek viselőit sohasem tudják világosan maguk 
elé képzelni. Viszont az elemi iskolában ennek az anyagnak még 
kevésbé veszik hasznát, bibliai tanulmányaik során sem értékesít
hetik (apokryfusokat nem szoktunk olvastatni), tehát minden gon
dolkodás nélkül eltávolítható a tananyagból. Az már megint a ta n 
könyvek hibája, hogy a zsidó nép életmódjának ismertetése rend
kívül elnyújtott. Az az anyag meseszerű, rendkívül könnyű, magyará- 
rázat után tanulható, semmi sem indokolja tehát, hogy a 78 oldalas 
tankönyvben 8, sőt a Szentföld növény-, állat és ásványvilágával 
együtt 11 oldalt foglaljon el. Rendkívül nehezen tanítható a nagy 
prófétákról szóló összevont rész ; az I. é. növendékek még nagyon is 
a meseszerűhöz hajló gondolkodásban élnek, stiláris okok miatt sem 
tudják ezt a kilenc oldalas tömböt kellőképpen megemészteni. Ellen
ben teljesen el van hanyagolva az Ószövetség meseanyaga, aminek 
ismeretét szerző tévesen feltételezi s főleg az Ószövetség magyará
zata hittani és erkölcstani szempontból. Tantervűnknek az is egy 
nagy hiánya, hogy pedagógiailag elképzelhetőnek tartja  az erkölcs
tani és hittani összefoglalást négy év elteltével, egy már jószerint



P R OTEST ÁNS  T A N Ü G Y I  SZEMLE 251

elfelejtett anyag alapján, itt pedig, az első éven, nem is ad módot 
az elemi iskola ószövetségi tananyagának olyan feldolgozására, ami 
a képzők számára a legfontosabb. A gimnáziumi oktatás célja lehet 
a csupán egyéni kegyesség építése, külön hittani és erkölcstani 
rendszer kiépítése, de a képző feladata az alkalmazás lévén, itt már 
az ószövetségi történeteknél jelentkeznie kell annak a feldolgozás
módnak, amit a tanító maga gyakorolni fog.

Tehát az I. o. tananyagából egyes részek elhagyhatók, magából 
a tankönyvből szintén, viszont a feldolgozás módját múlhatatlanul 
a képző céljához kell alkalmazni. A tananyagban a II. o. könyve 
azonnal súlyos pedagógiai hibára m utat rá, kivált, ha még a III. o. 
tankönyvét is figyelembevesszük. Mert eszerint a római birodalom 
viszonyaival a növendék három éven át foglalkozik, más szem
pontok szerint ugyan, ami azonban nem világosságot, hanem zavart 
idéz elő és felesleges megterhelést jelent. Éppen ezzel függ össze a 
II. osztály tananyagának megállapítására vonatkozó megjegyzésünk. 
Az apostoli korszak a Cselekedetek könyvével kapcsolatban az 
üldözések kora a Jelenések könyvének bevonásával volna logikusan 
és szemléletesen tanítható, ez az anyag tehát az egyháztörténelemből, 
ahol egyébként is igen nagy a tananyag, áthozható volna a II. o.-ba. 
Rendkívüli nehézséget jelent itt a növendékeknek az egyes levelek 
tartalomszerinti feldolgozása, mert az összefüggések nehezen m utat
hatók ki, sok rész összetéveszthető, viszont hiányzik pl. a páli teoló
giának a megváltásról, a bűnről stb. szóló tanítását illető össze
foglaló áttekintés. Jézus igehirdetése rendkívül sikerült módon tár- 
gyaltatik, úgyhogy ezeknek a fejezeteknek részletesebb kidolgozása 
már önként megadná az erkölcstan legszebb fejezeteit, amit Pál 
leveleinek feldolgozása az üdvre vonatkozó hittani tételeket dom
boríthatná ki.

A III. és IV. o. tankönyveire nézve maga az illusztris szerző 
jelentette ki, hogy egyáltalában nem képzők számára készültek. 
Egész felépítettségük gimnáziumi műveltséget, sőt gimnáziumi tan
tervet (nem a vallástanban, hanem az egyéb tárgyakban) feltételez. 
Ilyen körülmények közt magától értetődik, hogy rendkívül előkelő 
szempontjai, tömör, magvas előadásmódja nemcsak a gimnázium 
számára szükséges bővítést, szélesítést követelik meg, hanem olyan 
különleges részek betoldását is, amik a képző számára nélkülöz
hetetlenek. Másfelől meg több ez a tananyag annál, amit a képzőnek 
feldolgoznia okvetlenül szükséges. Különösen kitűnik ez akkor, ha 
a III. és IV. o. anyagát egy egységnek fogjuk fel. A képzőintézeti 
tantervnek egyébként itt feltűnő, valószínűleg elnézésből eredő 
hiánya van. Míg ugyanis a gimnáziumi tanterv a VII. o.-ra vonat
kozóan kiemeli, hogy az egyet, egyháztörténet tanítandó Kálvin 
János halálától napjainkig, „különös figyelemmel a magyar református 
egyház történetére“, addig ez a meghatározás az úgyanazon tan
könyvet tanító képzőintézeteknél hiányzik. Kétséget nem szenved, 
hogy az egyháztörténelem anyaga Révész Imre tankönyveiben minta
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szerűen van lefektetve, de az is, hogy a képzők különleges követel
ményei itt egyáltalában nem érvényesülnek. Ezért van, hogy a IV. o.- 
ban a magyar irodalomnak és "történelemnek egyáltalában nem 
mehetünk segítségére (holott ez itt szükséges volna, ellentétben a 
gimnáziummal, ahol említett tárgyak segítik a vallástani anyag fel
dolgozását) és egypár odavetett mondattal kell elintéznünk olyan 
kérdéseket, amikről pedig a mi növendékeink más tárgy keretében 
éppen semmit sem hallanak. Mivel tankönyvet itt ezek szerint fel
tétlenül újat kell előirányoznunk, talán nem ütköznék különös nehéz
ségbe a köztörténet tanításában bevált módszerhez visszatérni. 
A IV. o.-ban t. i. az egyetemes egyháztörténet erősen háttérbe 
szoru l; növendékeink a magyar egyháztörténet tanulása közben 
állandóan zavarban vannak, mikor színteret kell változtatniok. 
Pedagógiailag helyesebbnek látszódnék, hogy a III. o. tankönyvben, 
körülbelül az első 16—18 oldalt elfoglaló tananyagot (ami képzőben 
amúgy is vagy a II. o.-ban elhelyezhető, vagy nem nélkülözhetetlen) 
elhagyván, ebbe az osztályba illesszük be az egyetemes egyház- 
történetet egészen napjainkig. Akkor a IV. o. anyaga lehetne a 
magyar történelem részletesebb, epikai szélességű feldolgozásban, 
egyházszervezetünk és liturgiánk ismertetése és a belmissziói mun
kába bevezetés. Ez utóbbi jelenlegi tantervűnkből egyáltalában 
hiányzik, holott a leendő tanítók korszerű kiképzésében döntő fon
tosságú tényezőnek mondható. Olyan feladatokkal és munkamód
szerekkel kellene a növendékeknek itt megismerkedniük, amik a 
vallás tanítási módszertan anyagán túl esnek, de nem kevésbé fon
tosak.

Végül hadd szóljunk az V. o. tananyagáról. Jelen fejtegeté
seinkre az alkalmat éppen ez a kérdés adta meg. Az Egyet. Konvent 
ugyanis 81/13—1933. sz. a. hit- és erkölcstani kézikönyv megírását 
(az V. o. számára) szükségesnek ítélte s a lapunkban egyidejűleg 
szintén közölt pályázati hirdetés szerint megíratására a szükséges 
lépéseket meg is tette. Nem szenved kétséget, hogy e téren nagy a 
hiány, mert a S. Szabó József írta derék könyv nagyobbrészt ki
fogyott, a pótlásul itt-ott használt Szele Miklós-féle Apologetika 
pedig nem is készült rendszeres hit- és erkölcstannak. Azonban a 
tényleges helyzet ma az, hogy rendszeres hit- és erkölcstant egy kép
zőnk sem tanít, csak szemelvényeket belőle. Nem is taníthat, mert 
pedagógiai lehetetlenség egy heti kétórás tárgy kereteiben, a leg
rövidebb iskolai évben, elhelyezni egy teljes hit- és erkölcstant, 
azonfelül teljes tanítási módszertant. Nem is szólva arról a legalábbis 
különös eszméről (egészen csodálatos, hogy ezen még senki nem 
ütődött meg !), hogy egy tanév keretében két egymástól módszerben, 
tárgyban, anyagban tökéletesen különböző tantárgy taníttassák egy 
cím alatt, elképzelhetetlen heti két órán, majdnem kétszázoldalas 
tankönyv feldolgozása ! Mert a jelenlegi tanterv alapján a konventi 
pályázati hirdetés nem kevesebbet tételez fel, mikor a módszertan 
mellett (106. 1.) egy teljes hit- és erkölcstant (80 1.) óhajtana elvégez
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tetni. Minden más osztályban legfeljebb 80 1. körül mozog tan
könyvünk s mégis van vele dolgunk elég egészen az év végéig : egye
dül csak a legrövidebb, egyéb tárgyakkal is túlzsúfolt osztályban 
volna lehetséges ennek több mint kétszeresét alaposan elvégezni? 
Ma, mikor a túlterhelés kérdését annyit emelegetjük, nem látszik 
helyénvaló eljárásnak ilyen abnormis méretű tananyagduzzasztás, 
mert vagy a tantárgy teljes csődjéhez, a növendékek elkedvetlene- 
déséhez vezet, vagy pedig — az inkább gyakorolt — szinte lelki
ismeretlenség határait súroló fel-, illetve fel nem dolgozásra kény
szeríti a tanárokat. Már most az teljesen a tanár egyéniségétől függ, 
hogy a két tárgy közül melyiket hanyagolja el. Vagy hit- és erkölcs
tan t nem tanít s akkor a képesítő vizsgálatra mutatóba felvett pár 
tételen kívül egyebet nem is fognak tudni növendékei, tehát a tan
tervi cél legfontosabb része ( rendszeres !) nem valósul meg, vagy a 
módszertanon siklik át, aminek káros következményeiről elemi 
iskolai vallásoktatásunk szánalmas helyzete égrekiáltóan tanús
kodik. Megdöbbentő és szégyenletes, következményeiben végzetes 
hatású az a tény, hogy míg minden más tantárgy keretei között a 
legmodernebb pedagógiai elgondolások érvényesülnek, a vallás
tanítás ma is a magoltatás, mégpedig kétségbeejtően rossz tan
könyvek bemagoltatása alapján áll. Ezen a helyzeten nem fog vál
toztatni semmi más, csak ha megíratná az Egyetemes Konvent az 
elemi iskolák számára a vezérkönyvet, ami a teológiai képzettség 
nélkül szűkölködő tanítók számára az elemi iskolai anyag keretében 
felmerülhető minden kérdésre részletes tájékoztatást adna. Sőt 
szerény véleményünk szerint az elemi iskolai vallástani tankönyvek
nek egyáltalában el kellene tűnniök és csakis ennek a vezérkönyv
nek volna szabad megmaradnia. 11a pedig igy áll a helyzet, akkor 
mai módszertanításunk nem hogy nem sok, hanem még bővítendő is. 
Hiszen aki valaha tan íto tt képzőintézetben, nagyon jól tudja, hogy 
a vallástanításban szinte minden egyes történet más feldolgozást 
igényel, a különböző tárgyak meg egyenesen alig legyőzhető feladat 
elé állítják a növendékeket. Az előkészítő-órák mindig kevésnek 
bizonyulnak, mintatanítások egész sorával lehet csak helyes útat 
mutatnunk a kezdő tanítóknak. Nem áll a jelzett konventi hatá
rozat azon feltevése, hogy a II. félévben előkészítő órák szabadul
nának fel, sőt inkább a tanítások szaporodásával alig marad idő a 
megbeszélésre, már pedig vallást tanítani rövid előkészítés nélkül 
nem is tud a növendék, de nem is tanácsos ezt nekik megengedni. 
Mert nem közönyös, hogy a gyakorló elemi iskolai növendékeink 
vallásos képzeteit egy rosszul sikerült tanítással elrontani engedjük-e.

Ugyancsak jelzett konventi határozat hajlandó volna a vallás
tanítás módszertanát azzal megkönnyíteni, hogy a IV. évi módszer
tani órákon biztosítana neki nagyobb helyet. Az elgondolás nem 
református képzők növendékeire nézve lehetetlen, de a református 
képzőkben is aggályos Egyfelől azért, mert a többi tárgyak mód
szerének megtanítása is rendkívül sok időt vesz igénybe másfelől
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azért, mert a módszertan szaktanára ezt nem is vállalja. Tudomá
som szerint jelenleg a módszertan és vallástan egyetlen intézetünk
ben van egy kézben — félek rajta, hogy a módszertannak kárára. 
Mert a vallástanár rendes körülmények között egészen különleges 
gondolatvilágot, módszeres elveket képvisel éspedig — vallástanár
képzésünk mai egészen alacsony színvonala miatt — az általános 
tanítástól modernségben és rendszeres iskolázottságban messze el
maradókat. Meg kell egyszer világosan látnunk, mennyi hazugság, 
önámítás és üresség van abban a vallástanításban, amelyik vagy 
magoltatásban, vagy prédikálásban, esetleg hittérítésben merül ki, 
de a gyermek lelkivilágához nem alkalmazkodik, állandó önkép
zéssel a maga pedagógiai értékét nem neveli. A képzőintézetek 
módszertanítását elsorvasztani megbocsáthatatlan vétek volna, ellen
kezőleg ki kellene azt egészíteni olyan gyakorlatokkal, amik az 
iskolai tanterven kívül esnek.

Mindezek alapján a legmélyebb tisztelettel rámutatok arra, 
hogy új hit- és erkölcstani tankönyv íratása rendkívül veszedelmes 
volna : mert ha komolyan veszik megtanítását, elviselhetetlen túl
terhelés jelentkezik, vagy a módszertan zsugorodik árnyékká, ha 
pedig nem tanítják komolyan, akkor egészen felesleges.

Az elmondottak alapján nehány pontba összefoglalom a képző
intézetek egész mai vallástanítási rendszerében több szakember 
véleménye szerint jelentkező hibákat s néhány szerény javaslatot 
teszek ezeknek orvoslására.

1. A képzőintézeti tantervnek egészen különleges szempontok 
szerint felépítettnek kell lennie, tehát nem hozható olyan szoros kap
csolatba a gimnáziumi tantervvel, mint ez a jelenben történik.

2. Érvényesülni kell itt legelsősorban az elemi iskolai oktatás 
szempontjainak, ami annyit jelent, hogy a képzőintézeti vallás
tanítás minden osztályban alkalmazott legyen. Vagyis Ószövetséget 
az istenismeret, Újszövetséget a krisztusi erkölcs és a megváltás 
művének erősebb kiemelésével tanuljon a növendék, egyháztörté
nelmet pedig nem annyira egyetemes összefüggések kifejtésével, 
mint vallásteremtő személyiségek életének minél alaposabb meg
ismertetésével.

3. Ebből következnék az, hogy az V. o.-ban amúgy is elvisel
hetetlen túlterhelést jelentő hit- és erkölcstant fel lehetne, sőt fel 
kellene osztani az I—III. o. tananyagában. Elismerem, hogy ez nehéz 
műveletnek látszik, de ha az elemi iskolákban feltételeztetik a 
keresztülvihetősége, akkor a képzőben is lehetségesnek kell lennie.

4. A III. osztály tananyagában elől levő anyag vonassák össze 
a II. o. anyagával, viszont toldassék meg az egyetemes egyház- 
történetnek napjainkig terjedő részével. A IV. o. anyaga legyen 
magyar egyháztörténet és liturgiánk ismertetése, belmissziói mun
kákba bevezetés.

5. Az V. o. új tananyaga kizárólag a vallástanítás módszertana 
legyen. Ellenben fordíttassék nagyobb idő az egész I—IV. évi tan
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anyag átismétlésére. Ezzel nemcsak a képesítő vizsgák sikere bizto- 
síttatik, hanem alkalom nyílik a növendékek szerzett ismereteinek 
érettebb szempontú felelevenítésére, esetleg a hit- és erkölcstan más 
anyagba beágyazott részének külön rendszeres egészként össze
illesztésére, tehát az elemi iskola tananyagának teljes feldolgozására.

6. Tekintsen el Egyetemes Konventünk külön hit- és erkölcstani 
tankönyv íratásától, hanem írasson az I—V. o. részére egy össze
függő tankönyvet. Ezzel elkerülhető volna sok felesleges ismétlés, 
egyszempontú lenne az egész anyag s kiküszöböltetnének a tanítás
ból a képzőben nélkülözhető, bevonatnának az eddig sajnosán nél
külözött elemek.

7. Készüljön ez az egységes tankönyv a képzőintézeti vallás
tanárok, pedagógiai módszertan tanárok és igazgatók bevonásával; 
nézzék át lelkészek is, de csak azért, hogy esetleges dogmatikai, 
vagy tudományos tévedések lehetősége minimálissá váljék. A tan
könyv részleteiben szakemberek által írattassék meg, de egy szer
kesztő átdolgozásában, lehetőleg már gyakorlatban is kipróbálva 
kerüljön végleges kiadásra.

A képzőintézeti vallástanítás a tanyai iskolák számának növe
kedésével s vallástanító lelkészeinknek sokirányú igénybevétele 
miatt (ami a különleges pedagógiai munkát számunkra szinte telje
sen lehetetlenné teszi) egyházunknak egyik legfontosabb munkaága. 
Semmiféle személyi, vagy régihez való ragaszkodásban nyilvánuló 
érzelmi szempont nem menthet fel bennünket az alól a kötelezettség 
alól, hogy korszerű, gyökeres reformmal református tanítóink vallásos 
nevelői munkásságának lehetőségét már az iskolában megteremtsük.

Debrecen. Soós Béla.

H A Z A I IR O D A L O M .
E m lék ezés  D o k to r  L a c k n e r  K ris tó f  so p ro n i p o lg á rm e s te rrő l, h a lá la  h á ro m -  

sz á z a d o s  é v fo rd u ló já n . D. Payr Sándor. Sopron, 1932. 59 oldal.
Az erős és érdekes egyéniségekben gazdag olasz renaissancenek méltó 

magyarországi hajtása volt Lackner Kristóf is. Iparos volt, aranyműves, 
mint ősei. De a tudásvágy elsodorta felnőtt ifjú korában a gráci, majd a 
padovai főiskolába. Itt jogi doktorátust is szerzett. Majd szülővárosában 
telepedett meg. Mint gazdag ember, mesterségét műkedvelő művészként 
folytatta csak. Sok remek ötvösműve és rézmetszete emléke művészetének.

Kiváló író is volt. Az első irodalmi társaságot ő alapította Sopronban.
Buzgó evangélikus volt, a vallási üldözések korában maga is prédikált 

hitsorsosainak. Mint városának kiváló polgármestere, veszedelmes időkben, 
a Bocskai és Bethlen korszakban karddal is, ésszel is, úgynevezett circum- 
spectus politikával szolgálta városát.

Nem volt kuruc, nem is lehetett az, ott az osztrák határ, az erős bécs
újhelyi vár közelében.

igazi jótékony ember volt, az iskolák patrónusa. Sok diákot a maga költ
ségén taníttatott külföldi egyetemeken. Vagyona jó részét szegény betegek 
kórházára és külföldön tanuló soproni diákok stipendiumára hagyta.
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Emléke elevenen élt halála után is. Az új polgármestereket a nagy 
Lackner Kristóf példájával szokták buzdítani Sopronban utcanév és emlék-, 
tábla őrzi emléket.

A kis könyv végén Payr érdekes adatok sorával tünteti ki Sopron út-* 
törő jelentőségét az anyagi és szellemi kultúrában. Az első cukorgyár, az 
első kőszénbánya soproni alapítás. A zenekedvelő és zenéhez értő Lackner 
Kristóf szülővárosa a zenekultúrában is igen nagy jelentőségű város.

Szigethíj Lajos •

A n e m e s k é r i a r t ik u lá r is  e v an g é lik u s  eg y h ázk ö zség  tö r té n e te . írta : D. Payr 
Sándor. 1932. 208 oldal.

Nemeskér, ez a kis falu megcsonkított hazánk nyugati szélén szép múltra 
tekinthet vissza. A tizenhetedik század második felében és a tizennyolcadik 
században Sopron vármegye székhelye volt. Mint artikuláris helyre, ide
jártak istentiszteletre valami ötven falu evangélikus hívei.

Vasárnaponként alig fért meg a kis falu utcáján a sok úri hintó és fakó 
szekér, melyek a templomban áhitatoskodó hívekre várakoztak.

Jogos büszkeséggel említhetem meg, hogy répcemelléki hétszilvafás 
őseim egyszerű szekere is ott állt a többi fogat között.

Előkelő gyülekezet volt, püspöki székhely is ; Musay Gergely, Fábry 
Gergely, Perlaky József, Balogh Adám püspökök is lelkészei voltak.

Előkelő családok : az Ostífyak, Vidosok, Káldyak, Ajkayak, Mester- 
házyak voltak hatalmas patrónusai a gyülekezetnek. Mostani felügyelője : 
Ajkay István, derék ősök méltó fia, tette lehetővé anyagi áldozatokkal az 
értékes mű megjelenését.

Iskolája mintegy kis gimnázium volt, messze vidékről sereglettek ide a 
tanulók. Róluk a jótékony pártfogók testi javakkal is gondoskodtak.

A türelmi rendelet után úgy járt az ősi artikuláris gyülekezet, mint az 
édesanya, aki felserdült leányait kirepülni látja az ősi fészekből. Egykori 
filiáinak legnagyobb része önállóvá lett. A kevesebb mint háromszáz lelket 
számláló anyagyülekezet, kétszerannyi hívőt számláló leány- és fiókegyházai
val erőben megcsökkenve, de buzgóságban meg nem fogyatkozva, feíel meg 
szent hivatásának.

Ezt mutatja be nagy tudásának tiszta tükrében a szerző, egyúttal magas
ból tekinti át egyetlen gyülekezet történetét és általa és vele az elmúlt száza
dok általános egyházi és kultúrális életére vonatkozólag is sok értékes és 
érdekes adatot sorol fel.

Szigethíj Lajos,

T a n k ó  B é la :  V v ilágnézet kérdése  és m á s  ta n u lm á n y o k .  Debrecen, 1932. 
Kiadja a Debreceni Bethlen Gdbor-kör.

A református intelligencia lelki megébredésének jelei egyre szaporodnak. 
Vezetőembereink nyíltan bizonyságot tesznek hitükről ; középosztályunk java 
örömmel siet a lelki megújhodás ismétlődő alkalmaira ; presbitereink gyüle
kezései nem is mennek ujdonságszámba ; iskolabarátok szövetségének alaku
lásáról is olvashatunk már minden reményre jogosító híreket. Milyen szépen 
illeszkedik a sorozatba e könyv, mely arról beszél, hogy ifjaink gondoskodni 
kívánnak a lelki megújulás döntő alaptapasztalatainak öntudatosításáról, 
a világnézeti harcokban megfelelő szellemi fegyverzetről.

A Bethlen Gábor zászlaja alá gyűlt ifjúság kiadásában megjelent munka 
egyik fele az általános filozófiai szempontot, a tisztánlátást szolgálja : Kant és 
elődei : Hegel ; Pascal; Bergson filozófiája ; Greguss Ágost, mint esztétikus. 
A másik : A világnézet kérdése ; Vallás és matefizika ; A teológia tudományos
sága ; Kant vallástana ; Vallás és művészet c. fejezetek alatt megmutatja a 
vallásos élménynek és teológiának az ember szellemi életében megillető 
helyét, adja a tiszta idealizmus levegőjét, hirdeti a szellemiség örök jogait a 
próíétaság feszítő erejű bizonyságtevésével.
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A könyv magasztos látását két idézettel kívánom szemléltetni, mivel 
e munka önmaga helyett szebben beszél, mint minden magasztaló szó : ,,ltt, 
úgy tetszik, véglegesnek tekinthetjük azt a megállapítást, hogy az érték 
fajait, egészen szabatosan : az önérték', vagyis az önmagában értékes valóság 
fajait, tartalmilag teljesen kimeríti az igaz', jó és szép teljesen határozottan 
körülírható területe ; a szentséges tehát nem jelenthet külön értékfajt, hanem 
az érték jelentőségének fokozását, tömörítését, röviden : teljességét, sommi- 
tását. Ezért van az, hogy minden értékfaj és becslése ellenállhatatlanul a 
vallásosban kulminál, feléje tendál és benne éri el teljességét. Az életgyakorlat
ban ez úgy nyilvánul meg, hogy az emberre nézve istentiszteletté magasztosul 
a hétköznap munkája is (45. lap). A protestantizmusnak, mint életelvnek 
és így történelmi hatalomnak éppen ez a kényszerűség adta létét, melyet meg 
kellett érezni, mihelyt az ember ráeszmélt arra, hogy Jézus Krisztus őt arra 
méltatta, vagyis természetesnek és egyedül lehetséges életformának ránézve azt 
érezte, hogy ő az Istent lélekben és igazságban imádja és hogy az Isten ígérete 
ránézve csak akkor lesz valóság, kegyelmes az Isten csak úgy lesz hozzá, ha 
így imádja. A protestantizmus jelentősége az, hogy a felséges kényszer hatá
sára volt bátorsága visszamenni az evangélium alapkövetelményéhez és 
ezáltal vállalni a kockázatot, de vissza is nyerni az isteni erőt, hogy a szellemi
séget tisztán szellemi eszközökkel szolgálja, életfelfogásban, berendezésben, 
vagyis a kultúra egész szervezetében (29—30. lap).“

Nem könnyű olvasmány e munka, minthogy a nagy magasságokat nem 
lehet megközelíteni egykönnyen, csak kitartó és célratörő akarattal. De, aki 
az önmagábafordulás szoros kapuján át és a nemes, tiszta logika keskeny 
útján elindul Tankó Bélával, az az örök jelentések fenséges világába jut. . . 
Köszönet ezért a lelkivezetőül választott professzornak és dicséret a magát 
ilyen vezetés alá adó, már most áldozattételre kész nemes körnek : Bethlen 
Gábor ifjú hadának.

Szeged. E ly  és Endre.

T okay  L a jo s : M ag y aro rszág  k o rm á n y z a ta  a Ja g e lló  k o rb a n . Békés, 1932. 
191. lap.

A mohácsi nagy talány nemcsak a kortársakat izgatta : a történettudo
mánynak is állandó kérdése, miként omolhatott össze a Nyugat keresztyén- 
ségének Mátyás-építette védőbástyája egyetlen siralmas napon. Hálátlan fel
adat világosságot keresni a kósza szálak közt, amikből Mohács összefonódott. 
A Jagelló-kor éppen ezért, míg egyfelől egyszerű pár szóval könnyen elin- 
tézhetőnek látszik (hanyatló korszak !), másfelől a leginkább elhanyagolt kor
szaka történelmünknek. Tokay Lajosnak van türelme kibontogatni az egykori 
adatokat (főleg Burgio, Tubero és ístvánfi az egykorú forrásai), de van figyelme 
megrostálni is őket. Egypár éles vonással megrajzolja II. Ulászló nem erélyes, 
csak nőiesen makacs, erőszakoskodé) kormánya mellett Candalei Anna szeren
csés szerepét, majd II. Lajosban mutat rá a sok szép és jó alaptulajdonság 
mellett a befolyásolhatóság és erkölcsi megbízhatatlanság jellemvonásaira. 
De ennél még sokkal fontosabb és ez a főérdeme Tokay müvének —, hogy 
a királyi udvar fényét lassankint magukra átlopó melléknapok : a nádor, a 
kancellár, a különböző pártok szerepét nyíltan látja és láttatja meg. Már 
II. Lajos mellett érvényesül Brandenburgi György szövetkezése a prímással, 
a pécsi püspökkel, ami'megrontotta a király erkölcseit és szabadakarati elha
tározását döntően befolyásolta. Házasságában sem lelt erkölcsi támaszt, de 
tanácsosaiban sem. Werbőczy, Bakócz, Szatmári György, Szálkái László 
legfeljebb lbkozati különbségű önzésükkel, nagyarányú harácsolásukkal példát 
adtak a többi uraknak is. A királyi jövedelem félelmesen csökken, a bizalom a 
központi kormány iránt elvész, az udvar féktelen pazarlása és az urak vagyon- 
gyüjtő törekvései a katonai felkészülést Magyarországra nézve teljesen lehetet
lenné tették. A mohácsi veszedelem közvetlen oka ezek szerint a pénzhiány, 
ami a döntő ütközetre való felkészülést meggátolta. De ennek oka nem a 
nemzet szűkkeblűsége, hanem a kellő komolyság hiánya, a veszély fel nem
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ismerése s a királyi ellenőrzés erélytelensége. Önző fényűzés egyfelől, gyászos 
Ínség másfelől ; tomboló élnivágyás és elkeseredett fásultság rajzolják meg 
e tragikus kor igazi arcképét. Ügy tudjuk, hogy Tokay Lajos műve doktori 
értekezés. Az újabban már szinte szokássá vált „kissé kibővített szakdolgozat“- 
jellegű dolgozatok közül alapos elmélyedésével, éret szempontjaival, a tények 
logikájának helyes felismerésével messze kimagasló könyv vigasztaló jelenség 
ideáltalan jelenünkben. Mert azt mutatja, hogy magáért a tudományért, el
mélyedve dolgozó tanáraink is vannak, akiktől ifjúságunk éppen ezt a ma 
szinte kiirtott lelki erőt átörökölhetik. Ebből a szempontból különösen örven
dünk egy kollégánk komoly úttörésének. Ami a tudományos szempontot illeti, 
kifogásunk egyetlen mondatba foglalható össze : a ridegen Magyarorszlágra 
szorítkozó feldolgozás a tétel végleges megvilágosítását nem adhatta. -— 
A Jagelló-kor helyes értékelése csak a környező államok politikai és társa
dalmi életének figyelembevételével lett volna lehetséges. Palackyt pl. Tokay 
idézi is, de azért a párhuzamot Csehország állapothival nem vonja meg. Éppen 
Jagelló-kori kutatásaink gyér volta indokolttá teszi a kívánságot, hogy szerző 
tovább folytassa munkáját és főleg Alsóausztria, Cseh- és Morvaország viszo
nyaira támaszkodva, megvilágítsa az udvari, fő- és köznemesi, valamint a 
papi-párt külön célkitűzéseit, amik egy óriási társadalmi forradalom előjelei. 
Magyarország katasztrófája a mi véleményünk szerint, éppen megmentő áldo
zat volt az említett államokra nézve. Ezt Tokay is sejteti, — szeretnők, ha 
bizonyítaná. Soós Béla.

The Magyar Muse An Anthology' of Hungarian Poetry 1400—1932. 
Edited and Translated, together with Specimens from Ostiak and Vogul 
By Walson Kirckconnell, M. A. Honorary Fellow of the Petőfi Society ,... 
Professor of English, Wesley College, Winnipeg. . . etc. Foreword by Mr. 
Francis Herczeg of the Hungarian Academy Kanadai Magyar Üjság Press 
1933.

Az év elején jelent meg e minden művelt magyar érdeklődését és rokon- 
szenvét a legteljesebb mértékben megérdemlő angol könyv. A Herczeg Ferenc 
által írt előszó fémjelzése magában is értékjelző. S ha a könyvről itt részletekbe 
menő bírálatot nem is adhatunk, fel kell hívnunk rá a figyelmet. A bevezető 
irodalomtörténeti rész tárgyi tekintetben egészen megfelelő, értékelésében 
elismerő, hangjában melegen rokonszenvező. A költemények előtt adott 
rövid életrajzi és könyvészeti rész a könyv természeténél és céljánál fogva 
nem lehet teljes, de, idegenek számára, elég. A fordítás általánosságban 
tartalomhű, kifejezésben, stílusban, hangulatban egészen könnyed, minden 
erőltetés nélkül való, költői. A versformákban természetesen nem követhette 
a magyaros verselés ritmusát, de a változtatás a legtöbb esetben csak annyi, 
hogy jambikus lejtéssel cserélte fel azt, gondosan megtartva a legtöbb eset
ben az eredeti szótagszámát és rímelését. És lehetetlen nem csodálnunk, 
hogy a többnyire lírai költemények fordításaiban mennyire érvényesül a ma
gyar versek eredeti szépsége, lírai zengzetessége, s hogy mennyire hajlékony 
az angol nyelv a magyar formai és tartalmi szépségek teljes visszaadására. 
Ez természetesen azt is bizonyítja, hogy a magyar költészet gyöngyei most 
nemcsak kiváló fordítóra, hanem kiváló költőre is találtak. A magyar költé
szet régebbi angol tolmácsolói (Bowring, Butler, Loew) fogyatkozásaik mel
lett is szolgálatot tettek a magyarságnak. S ha azok iránt is hálát kellett 
éreznünk, annál inkább, s százszor is nagyobb elismeréssel és hálával kell 
adóznunk e 222 lapos anthologia fordítójának, aki Balassa Bálinttól kezdve 
egészen a ma élő költőkig 71 magyar költőnek 127 költeményével és 9 nép
dallal ismerteti meg az angolul beszélő világot.

A könyvet, mely még az angol tanuláshoz is kiválóan használható, 
melyben igazán nagymennyiségű költői szépség van s amely így nagyszerű 
esztétikai élményeket is nyújt, minden angolul tanuló embernek és gyermek
nek melegen a figyelmébe ajánljuk, egyúttal intézeteknek is angolul tanulók 
jutalmazására jutalomkönyvül. K. S.
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Fónyad Dezső : Az ifjúság örök sebe. — A nemi nevelés. — Corvina 
nyomda rt. Mezőtúr. — lö7 lap, 1933.

Fónyad Dezső komoly értékű könyve három részben tárgyalja a nemi 
nevelés kívánatos tennivalóit : 1. a pubertás ; 2. a pubertás sexualpedagó- 
giája világnézeti alapon s az eddigi nemi nevelés rövid vázlata ; 3. a tulajdon
képpeni sexualis pedagógia a megvalósítás módozataival, de csak a közép- 
iskolás fiúkra vonatkoztatva s a keresztyén világnézet szemszögéből tekintve.

Neveléstudományunk túlnyomó részben ismeretközlő oktatásra és eti
kai nevelésre szorítkozván, a tudományos értékű sexualis pedagógia ismeret
len középiskoláinkban. Pedig a pubertás korában óriási szerepe lenne a nemi 
felvilágosításnak. Ezt a nagyfontosságú ügyet karolta fel legelőször a Hitler- 
kormány közoktatásügyi minisztere, amikor körrendeletben az ifjúság nemi 
felvilágosítását a szülői ház feladatának minősíti s ha e kötelezettségnek 
hiányos műveltsége, vagy más gátló körülmények miatt eleget tenni nem 
tudna, az iskola által kiválasztott tanító kötelességévé teszik azt az iskola
orvos és vallástanár bevonásával. Ezt a rendeletet a könyv megjelenése óta 
adták ki, de szerzőnk is körülbelől erre a megállapításra jutott el. Az első rész
ben szól a pubertás kortfenyegető számtalan aggasztó példájáról a lelki 
fertőzésnek (a nehéz gazdasági helyztet, a szülők rossz példát nyújtó családi 
élete, válás, gazdag fiúk bőséges zsebpénze stb.), melyek az otthont nem te
szik a legideálisabb nevelőhatások színterévé. Az iskolában sincs biztonság
ban a serdülő, mert az erkölcsi kisiklások megbeszélése ott történik. 
A tömegnevelés leghatásosabb eszközének keresztelt mozi meg az erkölcs
telen támadások egész pergőtüzet zúdítja az ifjúságra az örök csók és ágy
jelenetekkel, melyet az ébredező lélek mohóságával fogad magába. Sőt a 
mai tánc sem egyéb, mint az érzékek foglalkoztatása, amit a szerző alátá
maszt Csia S. dr. kijelentésével is, hogy a modern tánc egyenesen fajtalan
kodás és közszemérem elleni kihágás. Nem lehet ugyan 100%-ban aláírni, 
de nagyon sok igazság van benne.

Részletezi a sajtó romboló hatását a rendőri krónika és pornográfia 
terén. Veszedelmes nemi faktor a mai strandélet is, a meztelenség kultusza 
(német nudista clubok) és a prostitúció.

Szól az ösztön megnyilvánulási módozatairól.
Nagyon érdekes megállapítása a szerzőnek az, hogy a nemi kilengések 

megakasztásának leghatásosabb eszköze a diákszerelem, mely plátói tiszta
ságú, s a nemi életnek még az ösztönét is gátolja.

Műve II. részében leszögezi, hogy a szekszuális nevelés csak ideálisztikus 
világszemlélet alapján lesz eredményes, ami azonban nem mankó, de iránytű 
a nevelés örök eszménye : a tökéletes ember ideálja felé s ez a keresztyénség- 
ben kulminál.

Eleinte kemény büntetésekkel sújtották az ifjú eltévelyedését; majd 
a nemi felvilágosítás szükségességére vált divatos jelszóvá. A szerző is ezt 
fogadja el s a nevelőre bízza. A módozatok bemutatását Rousseautól a mai 
napig bemutatja.

A kezdetben papok kezére bízott nemi nevelés a legújabb időkben az 
orvosokra hárult, kik kevés pedagógiai érzékkel csak ártottak az ügy sikeré
nek. Ezt a naturális pedagógiát lassan az etikai váltotta fel. A keresztyén pe
dagógia első feladata az, hogy a pubertásban Isten dekrétumának (szapo
rodjatok és sokasodjatok) teljesítésére érő ifjút lássa. A serdülő, az Isten 
munkatársának készülő ember — mint Mitrovics Gyula is kifejezésre jutattja 
neveléstudományi munkájában, kire gyakran hivatkozik a szerző.

A keresztyén nemi nevelés, a felvilágosítás munkáját a nevelőre bízza, 
hangsúlyozván a nemi szabadság két nagy erkölcsi feltételét : a felelősséget 
és kötelességet. Itt van aztán a nevelői ráhatás legsúlyosabb része : ezt a testi 
tisztaságot nem parancs következményének feltüntetni, hanem magától 
értetődőnek és kívánatosnak, sőt személyi példákkal igazoltnak. A cél eléré
sére sok pedagógus az elterelési eljárást ajánlja, főleg a sportot, játékot, tán
cot, de ez nem vezet kielégítő eredményre a már részletezett okok miatt.
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Középponti nagy eszmévé az istenfiúságot teszi. Az igazság, szépség, jóság 
foglalata ez, ennek kell ragyognia a serdülő előtt, hogy önmagában túlnőve, 
eljuthasson a tökéletesebb ember szintjére.

Konzervatív pedagógusok a sexuaiis nevelést a családra bízzák. A mai 
családi élet azonban nem alkalmas erre a feladatra. így jut el kényszerűség
ből a pedagógia a tanárhoz, amit a német miniszter körrendeleté is igazol. 
Az ideális családi élet példaadása lenne a leghatékonyabb nevelőerő, de ez, 
sajnos, nagyon kevés helyen van meg.

A feladat vállalására tehát az iskola kényszerül, mert a pubertás korát 
az iskolában tölti az ifjú, amikor minden idegen befolyásra legkészségesebb. 
Az iskola két módszerrel kísérletezik : a koedukációval és egészségtani órákon 
történő felvilágosítással. Az előbbi bizonytalan értékű, míg a felvilágosítás
nál vitatható, vájjon az orvos adja-e azt, vagy a nevelő? A legkomolyabb 
érvek itt is a tanár mellett szólnak. Végül még arra is rátér, hogy ez a felvilá
gosítás egyéni, vagy tömegjellegű legyen. A szerző az előbbi mellett szavaz, 
mert az baráti kapcsolatot teremt tanár és fiú közt. Emellett alsófokon az 
akaratképzés is fontos, sőt a munkát is fel kell használni az ösztön ellen, 
az ösztön javára.

Érdekes gondolat a f a n tá z ia  egészség tana , vagyis esztétikai élvezeteket 
nyújtó könyvekre hívni fel az ifjú figyelmét, amely lassan általános lesz. 
Ennek a harcosa S zo n d g  György dr. is az ifjúsági olvasmányok szakembere.

Az egyház a vallástanítással férhet a serdülőhöz s igen alkalmas idő
pont a konfirmáció is a tisztaság kérdésének megvitatására. A bibliakörök 
szintén megfelelő keretekül szolgálhatnak erre, melynek tagjai ismerik egymás 
botlásait. Az állam is segítségére lehet a nevelőknek a szabadszájú sajtó 
megrendszabályozásával, az utca etikájával, stb.

Nehány kikapott gondolatot sorakoztattunk itt egymás mellé, a komoly 
kismunka értékes kalauz lehet mindazok számára, akik járatlanok ezen a 
téren, de nagy gyümölcsözéssel forgathatják a szakemberek is, mert gon
dolatokat ébreszt, esetleg vitát provokál, s a gondolatot nem engedi 
elaludni, állandóan ébren tartja, ami lehetőséget nyújt a továbbfejlődésre.

Pedagógiai szempontból nyereség ez a kiskönyv, mely a mezőtúri 
Corvina r.-t. kiadó ízléses kiállítású, pompásan sikerült kiadványa.

Mezőtúr. f ío ro ss  Is tv á n .

BELFÖLDI L A PSZEM LE

A Magyar Középiskola január—februári száma D r . M a t ly a s o v s z k y  K a s s z iá n  
A vallásos nevelés és a cserkészet című tanulmányát hozza, a tanítás mód
szertanából pedig a testnevelés módszeréhez szól hozzá benne T em esi G yő ző . 
A külfödi iskolákról képet nyújtó rovatban Németországból kapunk mozaik
szerű képeket s itt látjuk, hogy az állampolgári nevelés kérdése újra felmerült 
s tanfolyamokat rendeznek sok helyen ebből. Látjuk, milyen életrevaló gon
dolat az új középiskolai reformban a társadalmi és gazdasági tudománynak 
a középiskolák tantárgyai keretében való megfelelő tanítása. Franciaországból 
is kapunk híreket : a modern nyelvtanításnak eredménytelenségét állapítja 
meg Georges Roger, a modern nyelvek tanárai világszövetségének elnöke. 
Ő hatévi tanulás sikertelenségét abban látja, hogy csak a gyengébb anyag 
tanul ott modern nyelvet, a jobbak latint tanulnak, másrészt az osztályok 
nagy létszámában. És itt csodálkozzatok, magyar kartársaim : arról panasz
kodik, hogy 30 tanuló van egy osztályban ! ! Orvoslásul azt kívánja, hogy csak 
közhasználatú szavakat tanítson az iskola, nem olyanokat, melyek a minden
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napi életben soha elő nem fordulnak. Erre Pelrich Béla szakfelügyelő, ki a 
híreket közli, ellenvéleményt fejez ki, mert a nyelvtanítás Icalacsonyítását 
látja benne, u. i. nem szabad az iskolának a nagy írók műveiben rejlő erkölcsi 
értékről lemondania. További gondolat, hogy a rádiót is bele kell vonni a 
modern nyelvtanítás munkájába. Ezt a gondolatot nálunk úgy véli Petrich 
megvalósíthatónak, hogy a budapesti stúdió havonként háromszor vagy 
négyszer francanyelvi szavalatokat nyújtana bármely napon 1— Ví2-ig ; ezt 
előzőleg a tanulók a tanárral feldolgoznák. Lehetne kisebb francia irodalmi 
előadásokat is adni, dalokat is bemutatni. De megállapítja, hogy a rádió csak 
Segítő-eszköz lehet, szórakoztatás, mely az eredeti francia beszéd megértésében 
adhat gyakorlatot.

A Néptanítók Lapja február 15-i számában Bárány Gerő államtitkár : 
Tudás és cselekvés, Schulmann Adolf A hangos beszéd nevelői értékelése, 
Bobula Ida Molnár Aladár és a budapesti felsőbb leányiskola felállítása című 
cikke érdekelheti a tanárság egyetemét, a március 1-én megjelent számban 
pedig Nógrádi] László Büntetés a nevelésben című értekezése.

A Map var Tanítóképző márciusi számában Apponyi Albertról, mint kul- 
túrpolitikusról hallunk Neményi Imre ny. államtitkár tollából, ki neki munka
társa is volt. Tanulmányszerű, 3d oldalas cikke teljes képet ad a nagy állam- 
férfiú kultúrmunkájáról. Mesterházy Jenő a tanítóképzőintézeti tanárképzés 
kérdéseiről, Mandola Aladár az irodalomtörténet tanításának módszeréről a 
tanítóképzőkben, értekezik.

Az Evanpélikus Családi Lap Szülő és Iskola című állandó rovatába 
február 20-án Zelenka Margit szól arról, mennyire kötelességük az evangélikus 
szülőknek az, hogy evangélikus iskolába járassák gyermekeiket, mert ez a talaj 
fogja a gyermekpalántát egyházunk értékes, hatalmas fájává érlelni. Március 
1-én Luther intelme a szülőkhöz van itt.

Az Evanpélikus Élet, a Luther-Szövetség új lapja, élénkségéből még nem 
veszteit s figyelője mindig hoz pedagógiai cikkeket. Március 5-i számában 
Lelkész és tanító című vezércikk viszonyuknak fontosságáról elmélkedik, 
konkrét esetből kifolyólag. Ugyanitt olvasunk arról : Kik az állam után a leg
nagyobb iskolafenntartók s e cikkben megállapítást nyer, hogy számban 
lehetnek többen a katholikus középiskolák, de valójában 6,000 evangélikusra 
s 136,000 katliolikusra esik egy középiskola s ha egyenlő arányban tartaná
nak fenn a felekezetek iskolákat, akkor a 9 evangélikusnak nem 43 katholikus 
középiskola felelne meg, hanem 91. Jó ezt tudnunk. — Március 12-i számában 
kemény szavakkal emlékezik meg a középiskolák reformjáavl kapcsolatban 
Klebelsberg miniszter törvényeiről, melyekről így szól: , , . . . a  tanácstalan 
kapkodásnak és hozzáértés hiányát mutató dilettantizmusnak balfogásaival 
egészen ferde irányba térítette a középiskolát életét. Bizonyos mértékben sze
gyenünk marad, hogy az evangélikus egyház is nagy mohósággal sietett alkal
mazkodni — és két középiskola (a budapesti és szarvasi) kivételével, a többi
ben a humanisztikus irányzatot komoly ok nélkül megszüntette ; a cikkíró 
reméli, hogy végre rendet teremt ,,egy hozzáértő elme és célos akarat“ s nagy 
bizalommal üdvözli Hóman Bálintot, a tudós és pedagógus minisztert bátor 
elhatározásáért. A cikk alatt D betű jelzi az írót. B. D.

Vitéz dr. Bessenyei Lajos. Büszkeséggel és örömmel vettük a hírt, hogy 
egyesületünk elnöke megkapta a legmagasabb tanügyi elismerést, amit tanár
ember elérhet. Maga a kitüntetés egészen meglepetésszerűen jött, hiszen a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium hallgatólagosan már elvi állásponttá

K ét új c ím zetes tan k erü leti fő igazgató .

E G Y H Á ZI ÉS ISK O LA I H ÍREK .
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merevedett gyakorlattal szakított akkor, mikor katolikus c. főigazgatók hosszú 
sora után aktív protestáns középiskolai igazgatót is méltatott erre a tisztségre. 
Annál nemesebb eljárásmód ez, mert tudomásunk szerint a kezdeményezés is 
a minisztériumból indult ki : vitéz dr. Bessenyei Lajos egyenesen az illetékes 
ügyosztály előterjesztésére lett c. főigazgató. Ügy érezzük, hogy a protestáns 
tanügy iránt való elismerésnek jóleső és a sok csüggesztő jelenség közt felemelő 
megnyilatkozása a miniszteri tett s benne a békés, megértő jövőnek biztos 
zálogát látjuk.

Mindamellett szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy nem az elvi 
alap volt meg előbb, nem az vezette az illetékeseket, hanem Bessenyei Lajos 
egyéni értékeinek megbecsülése teremtette meg a megfelelő légkört a miniszteri 
elhatározáshoz. S ebből egy nagyon komoly intést, vigasztaló mozzanatot 
érzünk ki : a becsületes tanári munkának, a gazdag férfiléleknek még ma is 
van becsülete. Bessenyei Lajos azok közé a kivételes egyéniségek közé tar
tozik, akiket nem egyesek kegye, nem bizonyos személyes szolgálatok vagy 
szeretetreméltóskodás emelt vezető helyre, hanem a szakadatlan munka és 
mindekfelett liajlíthatatlan becsületesség. Egész élete e kettős csillagzat alatt 
folyt le.

Született 1879-ben Nagyváradon, de már elemi iskoláitól kezdve, tehát 
tizenkét éven át a debreceni ősi Kollégium neveltje, mégpedig színjeles diákja. 
1897-től 1901-ig a budapesti egyetemen görög-latin szakos tanárjelölt ; tanárai 
közt olyan fénylő mintaképek vannak, mint ponori Thewrewk Emil, Pauer 
Imre, Hegedűs István, Petz Vilmos, Beöthy Zsolt, Gyulai Pál, Szinnyei József. 
Teljes felkészültséggel lép ki az életbe : kitüntetéses oklevéllel, summa cum 
laude letett doktorátussal megy Zilahra helyettes-tanárnak, majd önkéntesi 
évét leszolgálva, hajdúböszörményi rendes tanár lesz (1903—1912). Innen 
Debrecen fiúgimnáziuma hívja el, majd 1914 nyarán az első mozgósításkor 
hadbavonul. 15 hónapi szakadatlan frontszolgálat után, 1915 októberben, sú
lyosan megsebesül, de azért végigkiizdi a nagy háborút s 1918 július 1-én szerel 
le, öt háborús kitüntetést vallva magáénak. Századparancsnoki munkakörében 
a vezetésre t.ermettségnek számos jelét adta : mondják, akik vele szolgáltak, 
hogy kötelességteljesítésben, alantasai iránt való gondosságban mindig legelső 
volt. Ezek a jellemvonások meglátszanak pedagógiai működésén is : valósággal 
katonai parancsnok az iskolában is, a rend, a férfias jellem erőskezű fenntar
tója, aki azonban amellett minden diákjáért áldozatokra is kész. Férfiakat 
nevel — s ezzel egészen jellegzetes református erényeket elevenít fel. 1929 óta 
igazgatója a debreceni ref. fiúgimnáziumnak s azóta tanártársai benne meg
ismerték az erőskezű és határozott, de mindig jóindulatú, szinte példátlan 
munkabírású vezért.

Emellett a nagymérvű elfoglaltság mellett mindig jutott ideje szaktudásá
nak gyarapítására : 1924-től a debreceni ref. tanárképzőben a görög és latin 
tanulmányok vezetője, míg az intézmény anyagiak híján szünetelésre nem 
kényszerül. Mint pedagógiai író, különösen az óraterv és a túlterhelés kér
déseivel foglalkozott, de a legtöbb aktuális kérdésben szakértelemmel és éles 
ítélőképességgel hozzászól.

Ezek a tulajdonságai korán megszerezték számára tanártársai megbecsü
lését s 1921-ben a debreceni tanári kör elnöke lesz, pedig még rendes tanár 
s ugyanígy nyeri el az Országos Református Tanár-Egyesület ügyvezető
alelnöki tisztségét. Áldott emlékű Dóczi Imre halála után pedig egyesületünk 
elnöki székébe emelte a közbizalom.

Ezt a választást harc előzte meg, de mindenben igazolta, jónak bizonyí
totta meg az azóta eltelt néhány küzdelmesen nehéz esztendő. A középiskolai 
tanárság érdekeinek, a status becsületének mindig törhetetlen harcosa, bátor 
védelmezője, aki emellett a felettes hatóságokkal való érintkezésben bölcs 
eljárásmódot tanúsít. Megteremti a közvetlen, személyes kapcsolatot a vallás- 
és közoktatásügyi minisztériummal, személyes tárgyalások során meggyőző 
erővel tud sokszor igen súlyosan kétségbevont érdekeket képviselni s ezzel 
megbecsülhetetlen szolgálatot tesz a tanárságnak.
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Bessenyei Lajos nekünk büszkeségünk, mert benne az egyszerű refor
mátus tanár lelkisége a maga fény- és árnyoldalaival, hamisítatlanul jelent
kezik. Ha győz, az nemcsak egyéni diadal nála : magunkénak érezzük a har
cait. Kitüntetésében is ezért osztoznunk őszinte szívvel, kívánjuk neki, hogy 
egyházunk, iskolaügyünk s egyesületünk javára munkaerejét, szellemi kin
cseit még sokáig gazdagon gyiimölcsöztethesse. S. lí.

M ikola S án d o r. Érdemben gazdag tanári pálya után jutott a főigazgatói 
címmel az elérhető legmagasabb tanári kitüntetéshez. Azzal a megnyugvással 
és örömmel fogadta ezt egész evangélikus tanárságunk, melyet a legelső 
kiemelése vált ki mindenkiben.

Mikola Sándor a vend vidékről származott s 1890 óta áll a budapesti 
evangélikus testvéregyházak szolgálatában, mint gimnáziumának jeles tanára. 
Egyévi helyettes tanárság után hívták meg a mennyiségtan-természettani 
tanszékre : ez a tény egymaga is igazolta, hogy a támogatók nélkül feljutott 
fiatal tanár kiválóságát már azonnal felismerte fenntartó egyháza. Rátz 
László volt az iskolában munkatársa, kivel együtt úttörő munkát végzetl 
a mennyiségtan tanítása terén : a differenciál- és infinitezimális számítást 
először ők tanították iskolájukban s az ő példájukra vezette ezt he az állam is 
utasításaiba. Erről cikkeket, könyveket is írt. De mégis a fizika volt és maradt 
mindenkor Mikola kedvenc tanulmánya, tudományosan is ebben a szakban 
dolgozott s ezzel érte „el a Magyar Tudományos Akadémia tagságát, egyetemi 
tanszékre is hívták. Ő azonban megmaradt gyakorlati pedagógusnak. Olyan 
fizikai szertárat rendezett be, melynek magyar középiskolában nincs párja. 
Ez nemcsak az egyház áldozatkészségét dicsérte, hanem az ő munkáját is : 
hány tárgyat készített el maga hangyaszorgalommal s ezzel a sok szerrel 
építhette ki a fizikai gyakorlatok rendszerét, még mielőtt az állam erre gon
dolt volna. Amit a munkáltató oktatás most mindenütt be kíván vezetni, az 
a mi budapesti gimnáziumunkban, Mikola munkája nyomán, két évtizede 
megvan. Az ő mostani kartársa és híve : Renner János tanár írta meg ennek 
első vezérkönyvét. Természetes, hogy ilyen tanárnak nagy hatása volt tanít
ványaira s ez idézte elő, hogy a humanisztikus budapesti gimnáziumból 
mindig igen sok értékes tanítvány ment műegyetemre, lett tudós.

Iskolájának tanárai már a háború előtt szerették volna őt igazgatónak 
megnyerni, akkor kitért a választás elől, most hat éve azonban vállalta az 
igazgatói tisztet, mert iskolája színvonalának fenntartását kötelező parancs
nak fogta fel. öregbítette is iskolája hínevét, mikor középiskolai tanári 
továbbképző tanfolyamokon ott, saját előadótermében és szertárával tartotta 
előadásait, azután, mint a középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja s végül 
az Országos Tanáregyesületben mint evangélikus tanárságunk képviselője. 
De egyháza körében is bátor szószólója minden iskolai, tanári érdeknek.

Még egy oldaláról kell Mikola Sándor munkásságát megismertetnünk. 
Trianon az ő vend hazáját is elragadta, haza sem mehet szülőfalujába, család
jához s ő — kinek nincs családja — szülői házától is el van szakítva. Itt moz
gatja a vendséget cikkekkel, folyóirattal, előadásokkal s ilyen eszközükkel 
tartja bennük a lelket.

Honnan veszi e rugalmasságot*és munkakedvet? Hiszen, ha meggondol
juk, hogy 36 éve szolgálja egyházát, könnyű e kiváló férfiú korát megálla
pítani. A természet imádója, ki minden adott alkalmat felhasznál arra, hogy 
turistaruhában, zsákkal hátán kimenjen a szabadba. Egyedül, vagy bará
taival járja a hegyeket, völgyeket. Ama kevesek közé tartozik, kik a nagyvilág 
szépségei mellett édes hazánk szépségeit is keresték : alig van tája Nagy- 
Magyarországnak, melyet turistaútján fel ne keresett volna. Aki így ismerte 
meg országát, az tudta csak érezni az elvesztés fájdalmát. Most szűk hazánk
ban tekint vágyó tekintettel amaz elszakított és oly jól ismert vidékek felé.

Ilyen ember Mikola Sándor, ilyen egész embert ért a Kormányzó ki
tüntetése. Tartsa meg Isten munkaerejét, hogy megérhesse hazánk jobb sorsát.

Dr. Böhm Dezső.
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Márk Imre nyugalomba vonult. A hajdúnánási református reálgimnázium
nak igazgatója volt éveken át (1920—33), mégpedig rendkívül nehéz, válságos 
időkben. Tanártársait atyai jóindulattal szerette ; hivatalosan a kötelesség 
teljesítését teljes pontossággal megkívánó főnök, azonban mindig segítésre 
kész vezető volt. Ha beteg kartárs helyettesítéséről volt szó, az ingyen mun
kában ő volt a legelső, ha áldozatokat kellett hozni, ő mutatott ragyogó 
példát. Szolgálatos lélek és amellett valami ősmagyar bölcseség jellemezte 
minden cselekedetét. Nagyképűség és törtetés nélkül is tiszteletet, szeretetet 
vívott ki magának, szeretett intézetét pedig Hajdúnánás városának igazi 
kultúrközpontjává tette. Vele egy egész korszak fejeződik be nemcsak az 
iskola, hanem a város életében is; igaz munkát végzett. A megérdemelt nyuga
lomban még hosszú esztendőket kívánok neki azzal a bizonyos reménység
gel, hogy tapasztalatait mint bölcs tanácsadó ezután is gyümölcsöztetni 
fogja iskolája és egyháza javára. S. B.

Ilr. Soós Bélát, Szemlénk felelős szerkesztőjét a debreceni református 
egyházközség folyó évi június hó folyamán egyhangúlag meghívta az egyik 
megüresedett lelkészi állásra és július hó 9-én ebbe ünnepélyes keretek között 
be is iktatta. A ,,kálvinista Róma“ egyházi életében ez a meghívás nevezetes 
historicum, mert az elmúlt évtized alatt heves és erősen kifogásolható kortes- 
kedések kavarták fel a hivőlc egyetértését és szakították őket egymással élesen 
szembenálló pártokra. Ezen áldatlan állapotoknak vetett végett Soós Béla 
egyhangú meghívása és ígér a hatalmas lélekszámú egyházközség számára 
egy szebb és jobb jövendőt.

Mikor dr. Soós Bélát két évvel ezelőtt Szemlénk élére állítottuk és rábíz
tuk e súlyos feladatatot, alig ismerték még őt és talán olyanok is akadtak kar
társaink között, akik aggodalommal, kételkedve fogadták e cselekedetünket. 
De mi jól ismertük őt és teljes bizalommal ruháztuk fel a felelős szerkesztőség 
nehéz tisztségével. Az elmúlt két év aztán igazolta fényesen a mi hozzáfűzött 
várakozásunkat és protestáns tanügyi körökben általános közbecsülést, elis
merést vívott ki magénak a működésével. Volt neki programmja és képes is 
volt azt valóraváltani. Mégpedig célkitűzései pompásan megfeleltek a haladó 
idők követelményeinek és mindig kielégítették a köznevelés szükségleteit és 
igényeit.

Most fiatalon — 1896-ban született — válik meg tőlünk, tanártársaitól 
és indul el új útjára. Tulajdonképpen nem ismeretlen pályára lépett, mivel 
Erdélyben már egy kisebb gyülekezetben paposkodott, de az oláh megszállás 
kiüldözte onnan. így került át csonkahazánkba, szerzett tanári oklevelet 
(magyar, német, történet), újabban pedig theologiai doktorátust. Hajdúná
náson, a debreceni református gimnáziumban tanároskodott, újabban pedig 
a debreceni református tanítónőképzőben. Kitűnő tanító és nevelő volt és 
nekünk, a református tanári rendnek, nagy veszteség az ő eltávozása.

De — hisszük és valljuk — viszont nagy nyereség a debreceni eklézsiának, 
hogy papjává meghívta. Lélek szerint, eleve elrendelten, bensőséges ösztönök
kel és hajlandóságokkal lelkipásztor, aki ebben a hivatásban találja otthon 
magát és bírja legjobban kifejteni a maga istenadta tehetségeit. A „labor 
kathedralis“ nem változik : tanteremből templomba lépett át, vagy helyeseb
ben ; emelkedett fel. De ott is, itt is lelkeket pallérozott. Segítse az Isten 
további pályafutásán a magyar református anyaszentegyház javára és sohase 
feledkezzék meg arról, hogy nálunk templom és iskola édestestvér, ha tehát 
szereti és tiszteli amazt, akkor emezzel is mindig és mindenütt úgy kell tennie.

Egyébként felkérésemre dr. Soós Béla Szemlénk szerkesztését e polgári év 
végéig, 1933 december haváig bezárólag elvállalta. Ezért itt is köszönetét 
mondok neki.

vitéz Bessenyei Lajos dr.
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A magyarországi református egyház Egyetemes Konventjének
elnöksége.

2968—1933. szám.

Pályázati hirdetés.

A református Egyetemes Konvent elnöksége a tankönyvbizott
ság határozata alapján pályázatot hirdet a tanító- és tanítónőképző- 
intézetek V. osztálya számára írandó, a hit- és erkölcstani anyag 
összefoglalását tartalmazó, körülbelül öt nyomtatott ív terjedelmű 
tankönyvre.

A gépírásos pályaműveket 1933. évi október hó 1. napjáig a 
református Egyetemes Konvent címére (Budapest, VII., Abonyi- 
utea 21. sz.) kell beküldeni. A beérkező pályaművek megbíráltatásá- 
ról az Egyetemes Konvent elnöksége a tankönyvbizottság útján fog 
gondoskodni. A pályázat nyílt s azon résztvehet minden református 
tankönyvíró. Pályázni lehet már nyomtatásban megjelent művel is.

A pályanyertes mű a Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli 
református egyházkerület könyvnyomda-vállalata tulajdonába megy 
át, amely gondoskodik annak kinyoinatásáról s forgalomba hozatalá
ról. A kiadandó tankönyv használata valamennyi református tanító- 
és tanítónőképző-intézetre nézve kötelező. A pályadíjnyertes mű 
szerzője a tankönyv után nyomtatott ívenként 54.40 P díjazásban 
részesül. Ebből a tankönyvből egy kiadás 5000 példány. A további 
kiadásoknál a szerző az ívenkénti tiszteletdíj 50%-át kapja, ha pedig 
a tankönyv átdolgozását rendeli el a tankönyvbizottság, akkor az 
eredeti ívenkénti tiszteletdíj 75%-a illeti meg.

Budapest, 1933 május 29.

A református Egyetemes Konvent elnöksége :

Dr. Balogh Jenő sk., 
főgondnok, világi elnök.

Dr. Baltazár Dezső sk., 
püspök, lelkészi elnök.
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Néhány szó az egységes magyar gyorsírásról.

Még az év elején jelent meg egy kis cikk a Protestáns Tanügyi 
Szemlében, amely az egységes magyar gyorsírással foglalkozik, 
írója jól kiérezhető animozitással viseltetik a gyorsírás iránt. — 
Örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy „egy rendszerközi bizottság 
kiadványaként“ megjelent kis füzetke kapcsán elmondja a maga 
véletnényét, nagyjában két tételt állapítván meg : egyfelől, hogy a 
gyorsírás nem középiskolába való, másfelől pedig, hogy az egységes 
magyar gyorsirási rendszer nem tökéletes.

Mióta ez a cikk megjelent, mindig vártam, hogy válasz fog 
érkezni erre, olyan, amely a protestáns tanárság véleményét alkalmas 
lesz helyes mederbe terelni az egységes magyar gyorsírást illetőleg. 
Mindezideig azonban nem jelent meg a Protestáns Tanügyi Szemlé
ben idevonatkozó cikk. Most, amikor az új iskolai évben az egységes 
magyar gyorsírás második évét kezdi meg a középiskolákban, mint 
kötelező tantárgy, úgy gondolom, helyén való lenne a gyorsírás prob
lémájáról is beszélgetni. Szerettem volna, ha olyan kollégák szóllaltak 
volna meg ebben a kérdésben, akik m ár évtizedes gyorsírói múlttal 
rendelkeznek, de ha már más nem szólalt fel eddig, hadd mondhassam 
el én a magam véleményét.

A kis cikk írója külső tekintélyekre hivatkozik akkor, amikor 
azt mondja, hogy az egységes magyar gyorsírást olyan tényezők 
ítélik el, akik legilletékesebbek erre : a kereskedelmi iskolai tanárok. 
Szeretnék én is ilyen külsőleges érvet felhozni néhányat annak illusz
trálására, hogy mégsem olyan csapnivalóan rossz ez a rendszer. 
Elsősorban említem meg azt a körülményt, hogy 1922—1933-ig 
parlamenti gyorsírói szakvizsgát az állások megüresedéséhez képest 
nyolc esetben tartottak. Jelentkezett erre a vizsgára 28 jelölt. — 
A jelöltek száma éppen arányosan oszlott meg két részre, nevezetesen 
14 jelölt volt a Gabelsberger—Markovits rendszer követője, 14 jelölt 
pedig a Radnai, illetőleg az egységes magyar gyorsírási rendszer 
követője. A 28 vizsgázó közül képesítést kapott 11 és a 11 közül 9 
volt az egységes magyar gyorsírás követője és csak 2 a Gabelsberger— 
Markovits rendszer követője. Ez az egy tény igy külső látszatra is 
mindenkit meggyőzhet arról, hogy a rohanó élet tempójának csakis
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az egységes magyar gyorsírás felel meg. A háború után a parlamenti 
gyorsíró vizsgákat is lényegesebben megszorították, a régebbi 200— 
240 fokos gyorsasággal szemben ma a követelmény már 350—360 
fokos percenkénti sebesség. Az egységes magyar gyorsírás éppen 
akkor kezd térthódítani, amikor a gyorsírással szemben ilyen nagy 
mértékben megnövekednek az igények. A parlamenti gyorsírói 
életnek itt  felhozott adatai Nősz Gyula az országgyűlési gyorsirodai 
titkárának cikkéből valók, mely megjelent : Az egységes magyar 
gyorsírás első 3 esztendeje c. könyvecskében, az 57—58. oldalon.

Még mindig csak olyan kiilsőséges érv és nem a rendszeres 
strukturális felépítésében gyökerezik az az érdekes tény, hogy amikor 
mind komolyabban szó volt arról, hogy a rendszeri versengések 
megszüntetésével, egységes gyorsírást kellene behozni (mely gondo
latot nem egy ember erőszakolt, hanem az ország gyorsírói véleménye, 
a legtekintélyesebb gyorsírási szerv, a Magyar Gyorsírók Országos 
Szövetsége, élén Huszár Károly volt miniszterelnökkel), akkor az 
egységes magyar gyorsírás megszerkesztője állott elő a következő 
érdekes ajánlattal : Magyarországon öt engedélyezett rendszer van 
elterjedve és pedig : a Gabelsberger—Markovits rendszer, ennek 
reform alakja, a Stolze—Fenyvessy rendszer, Nagy Sándor-íéle 
rendszer és a Radnai-féle rendszer, válasszanak ki ezek közül egyet, 
amely leginkább megfelelő. A kiválasztás pedig történjék úgy, hogy 
az öt rendszer 5 éven keresztül évenként egyszer mérje össze erejét. 
Állítsák ki a rendszer képviselői legjobb gyorsíróikat versenyre s így 
évenként egy rendszer, mely leggyengébben szerepelne, kibukna. 
A harmadik versenyen már csak két rendszer maradna. A két leg
jobb rendszer két évben egymásután versenyezne és a győztes lenne 
az egységes magyar gyorsírás. Ez az ajánlat a legreálisabb, jelszava : 
győzzön a jobb. A versenyszabályok értelmében felállítanak egy 
hibaskálát s azzal mérnék az eredményt s így minden szubjektivitás 
előre ki volna zárva. Természetesen annyira praktikus és ügyes volt 
az az ajánlat, hogy nem merték elfogadni. Aki pedig ilyen küzdelembe 
bele mer menni, sőt ő maga proponálja, az megvan győződve rend
szerének helyességéről és használhatóságáról.

Még csak azt említem meg az ilyen külső érvek közül, hogy 
Nősz Gyula, az országgyűlési gyorsiroda titkára, aki a Gabelsberger—- 
Markovits rendszerrel rekord eredményeket ért el, megismervén 
az egységes magyar gyorsírási rendszert, annak követője lett és azóta 
a parlamentben is ezt használja. Ennek a ténynek magábanvéve is 
nagy meggyőző ereje van a rendszer jóságát illetőleg.

De ezeken az érveken kívül néhány belső, szerkezeti érvet is fel 
lehet hozni annak igazolására, hogy az egységes magyar gyorsírási 
rendszer mennyire felülmúlja a többi rendszereket. Aki foglalkozott 
gyorsíráselméleti kérdésekkel, az tudja, hogy minden gyorsírási 
rendszerrel szemben három fő követelményt lehet felállítani : rövid
ség, olvashatóság és megtanulhatóság. E három fő' követelmény 
szempontjából összehasonlítva az egységes magyar gyorsírást a többi
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rendszerekkel, azt játjuk, hogy ez utóbbinak számos előnye van a 
többi rendszer felett. A rövidséget úgy lehet megállapítani, ha össze
olvassuk, hogy hány jelet használ egy rendszer a magán- és mással
hangzók jelölésére, hányat ezek torlódásainak kifejezésére, hányat 
az állandó rövidítések számára és hányat az általános jelölési sza
bályoktól eltérő szójelek számára. Ha az említett rendszerek jelkész
letét e szempontból összehasonlítjuk (ez összehasonlítás megtalál
ható R adnai: A gyorsírás elmélete c. művében, melyet 1924-ben adtak 
ki, tehát még akkor, amikor nem gondolt senki arra, hogy Radnai 
rendszere lesz az egységes magyar gyorsírás), a következő érdekes 
számokat kap juk : Gabelsberger—Markovits rendszerben a jelek 
száma 550, Stolze—Fenyvessy r.-ben 410, Nagy Sándoréban 233, 
Radnai rendszerében 75. Még ha ez utóbbihoz hozzáadjuk az egységes 
magyar gyorsírás alapfokára beiktatott állandó rövidítések számát, 
akkor is csak 172 lesz a jelek és jelölési módok száma e rendszerben. 
E néhány számadat rövidség és megtanulhatóság szempontjából 
egyaránt igazolja, hogy ez a rendszer az, aminek alkotója valóban 
szánta, vagyis „egyszerű gyorsírás“ .

Ide szeretném kapcsolni annak megállapítását is, hogy az sem 
olyan képtelenül nagy feladat, hogy a rendszer által előírt állandó 
rövidítéseket egy IV. vagy V. gimnazista tanuló megtanulja. Legelső
sorban azt kell megállapítanom, hogy a rendszer által bevezetett 
állandó rövidítések száma nem olyan nagy, mint ahogy azt a cikk 
írója tévesen felemlítette. Fogalmazási gyorsírásban az állandó 
szórövidítések és ragrövidítések száma összesen 100 ! Ha ezt a számot 
egyszerűen elosztom a 10 tanítási hónappal, akkor 10 állandó rövi
dítés megtanulása esik egy hónapra. Ez csak még sem lehet olyan 
borzalmas mennyiség akkor, amikor csaknem ugyanannyi idegen 
szót vagy földrajzi nevet kell sokszor egyik óráról a másikra meg
tanulni ! Az irodai fokon sem sokkal több az állandó rövidítések 
száma. A középiskolák számára előírt V. osztályos tananyagban 
állandó rövidítések számát 160-ban javasolja maga a rendszer alko
tó ja (Gyorsirástudomány, 1933. 8—9. számában), amit a tankönyv- 
írók bizonnyal meg is szívlelnek. Ha a jelzett 160 szórövidítéshez 
még a 12 ragrövidítést is hozzáadjuk, a bemechanizálandó rövidítések 
száma 172, miből durván számítva, heti két óra mellett, 2 és fél 
rövidítés esik egy-egy órára. Ez igazán nem kibírhatatlan mennyiség ! 
De e kérdés tisztábbá tétele érdekében még azt is fel kell említenem, 
hogy az egységes magyar gyorsírás és a régi rendszerek rövidítéseinek 
nagy része között lényeges különbség van. Aki gyorsírással valaha is 
foglalkozott, annak emlékezetében még megvan ez a két kifejezés : 
szójel és állandó rövidítés. Szójel az olyan rövidítés, mely a rend
szerben egyébként nem használt jelölési móddal fejezi ki a szót, az 
állandó rövidítés pedig a kiírt szónak egy a jelölési szabályok alapján 
alkotott részét adja. Ebből a meghatározásból kitűnik, hogy az 
állandó rövidítések sokkal könnyebben megtanulhatók, mint a sza
bályellenesen képzett szójelek. E nehezen megtanulható szójeleket
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az egységes magyar gyorsírás úgyszólván teljesen kiküszöbölte, 
amikor csak egyetlen egyet hagyott meg alapfokán : a nem-nek a  
sor felett egy ponttal való jelölését. A régi rendszerek közül csak a 
a Gabelsberger—Markovits rendszerben 218 volt a külön szabály- 
ellenesen képzett rövidítések száma. A megtanulhatásban is jelentős
előnye van tehát az egységes magyar gyorsírási rendszernek.

Hogy mégis olyan feltűnően szép eredményeket lehet vele fel
m utatni, annak az a magyarázata, hogy a rendszer maga belevezeti 
a tanulókat a rövidítés alkotásba. Nem köti meg előre kifundált 
rövidítésekkel kezét, hanem rám utat arra, hogy a nyelvtan és a 
logika szempontjából milyen módon lehet rövidítéseket elérni és 
ezeket gyakoroltatja be a növendékekkel. Ez az oldala az egyik leg
értékesebb része az egységes magyar gyorsírás elgondolásának.

Felhozzák érvül azt is ellene, hogy az egyes jeleket sokféle szó 
kifejezésére használja. A gyorsírással foglalkozók tudják, hogy a 
gyorsírás lényegéhez tartozik, hogy jelképes írás legyen. Ha már most 
annyi jelképet választunk, ahány a szavak száma, akkor felesleges 
volt a gyorsírás. Egy-egy jelkép többféle szónak kell hogy viselője 
legyen. De a jó rendszer arra is törekszik, hogy a különböző jelentésű 
jelképeket megkülönböztesse egymástól, különböző alaki és helyzeti 
módosításokkal. Vegyük pl. a felhozott r-betű jelét, ennek írása lehet 
a soron, a sor felett és a sor alatt, tehát háromféle helyen és nem 
többön. Nagysága lehet az eredeti félsorköznyi, egészsorköznvi, két- 
és háromsorköznyi, összesen négyféle. Minden helyzetében lehet 
vékony és vastag s így egymástól jól megkülönböztetőleg tizen- 
négyféle alakja lehet az r-betűnek, amit semmi mással összetévesz
teni nem lehet. Ha már most minden jel csak 3 szónak a kifejezésére 
használható fel, akkor is 42 szó jelét kaptuk egy betűből úgy, hogy 
a 42 szó közül csak 3—3-ért kell a mondat értelmére támaszkodnunk. 
De ha hozzávesszük ehhez azt is, hogy a betűket, illetve a betűkből 
képzett rövidítéseket ragokkal és képzőkkel is ellátjuk, akkor még 
a hármas olvashatóságból származó zavart, a mondat értelmén kívül 
a ragok és a képzők a minimumra redukálják.

Nézzünk még szembe azzal a váddal is, hogy az egységes magyar 
gyorsírás nem kiforrott ismeretanyag és így nem való a középiskolába.. 
Aki ismeri a gyorsírástörténelmet, az tudja, hogy minden gyorsírási 
rendszerben már természeténél fogva benne van a változás, a tökélete
sítés gondolata. Ha visszamegyünk egészen az első Gabelsberger 
német rendszerig, ott is azt látjuk, hogy alig telt el 9 év a rendszer 
megjelenése után, már 1843-ban megjelent a „Neue Vervollkomm
nungen“ c. új kiadása a rendszernek, mely különösen magasabb fokát 
tökéletesíti. Amely rendszer pedig mereven elzárkózik a haladás gon
dolatától, a felett elrobog az élet. A gyorsírás természeténél fogva 
az élőbeszéd lerögzítésére hivatott. Amint a nyelv folyton változik, 
úgy érthető és szükséges, ha rögzítésének eszköze is változik. Azon 
igazán nem múlhat az egységes magyar gyorsírás tanításának 
kérdése, hogy a lényeget nem érintő egy-két javítást eszközöltek
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benne, nem múlhat különösen akkor, amikor ezeket a változtatáso
kat csakis a pedagógiai szempontok érvényesítése érdekében hozták 
be. Tagadhatatlan, hogy a sűrű változtatgatás inkább árt, mint 
használ, de a módjával történő, időnkénti reformokra szükség van 
nemcsak most, de szükség volt már 100 évvel ezelőtt is.

Sokat lehetne még az egységes magyar gyorsírásnak a többit 
meghaladó értékéről beszélni, de még csak két kérdésre szeretnék 
válaszolni. Az egyik az, hogy a gyorsírás nem való a középiskolába. 
Ezt a kérdést már eldöntötték ugyan a gyorsírásban és az iskolai 
ügyekben hivatottak. Annak, aki ismeri a gyorsírást, annak nem kell 
beszélni elmefejlesztő és logikai érzéket művelő voltáról. Mert mit is 
•csinál a gyorsíró, miközben a röpködő szavakat lerögzíti? Minden 
hallott szóból kikap egy jellegzetes hangzót s az azon elvégezhető 
alaki és helyzeti módosításokkal kifejezi az egész szót. Ezt tenni 
tudatosan és pontosan akkor, amikor a szavak 2—300 percenkénti 
gyorsasággal röpködnek el, olyan komplikált lelki folyamat, melyre 
csak a kiművelt értelmű intelligens ember képes. Míg erre a fokra 
eljuttatjuk növendékeinket (pedig erre el lehet juttatni), addig 
szellemük kicsiszolása érdekében végzünk annyit a gyorsírás útján, 
mint — bátran állíthatom — bármelyik tantárggyal. Méltán foglal 
helyet tehát a középiskolában a gyorsírás is.

Azt is felhozzák a gyorsírással szemben érvül, hogy hiába tanítjuk 
a gyorsírást, azzal ma már úgy se m tudnak elhelyezkedni, kenyérhez 
ju tn i növendékeink. Ha már a kérdést így állítjuk be, kérdem én, 
melyik az a másik középiskolai tárgy, mellyel kenyérkeresethez ju t
ta tjuk  növendékeinket s ha véletlenül egy sem volna, talán odakövet
keztethetnénk, hogy zárjuk be a középiskoláinkat? A gyorsírás 
ismerete valóban nem jelent garanciát az elhelyezkedésre, kenyér- 
keresetre, de jelent lehetőséget és ez a lehetőség magábanvéve megéri 
azt, hogy foglalkozzanak vele növendékeink.

Tisztelettel hajlok meg az emlgetett kis cikk írójának kora és 
a  korával járó konzervatívizmusa előtt. Kérem, cikkemet ne vegye 
személyes támadásnak, mert annak nem is készült, hanem csak az 
egységes magyar gyorsírás védelmének. Azt sem szeretném, ha olva
sóim az egységes magyar gyorsírás számos előnyének emlegetése 
közben azt a megállapítást szűrnék le, mintha az új dicsérete a régi
nek feltétlen lebecsülését jelentené. A Gabelsberger rendszernek 
olyan történeti jelentősége van, melyet soha letagadni nem lehet. 
Tudjuk, hogy 100 év óta belőle sarjadnak Közép-Európában a külön
böző rendszerek. Az egységes magyar gyorsírás mássalhangzói is 
onnan valók. A müncheni nagy mester érdemét egy percig sem csök
kentheti az, ha a természetes evolúció nagyobb eredményeket elérő 
rendszereket tud produkálni az ő elgondolásai és elvei alapján. De, míg 
ezeket elismerjük az új rendszerrel elérhető kézzel fogható nagyobb 
eredmények előtt, a tények logikájánál fogva kell elismeréssel meg- 
állani a régiek híveinek is. Hiszem, hogy azok a gyakorlati eredmé
nyek, amelyek már eddig is mutatkoznak a középiskolai versenye
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ken és amelyek az általános tanítás következtében még növekedni 
fognak, meggyőznek minden tárgyilagos szemlélőt rövidesen arról, 
hogy a kötelező gyorsírástanítás nem ,.elszomorító jelensége a magyar 
középiskolának“, hanem olyan korszerű és nélkülözhetetlen kiegé
szítője, amely nélkül hiányos volna a magyar középiskolai oktatás.

Szeghalom.
P ásztor József.

A mennyiségtan tanításában igen kényes és nehéz lépés a szám
tanról az algebrára való áttérés és az algebra megalapozása. A leg
nagyobb nehézség onnan ered, hogy a gyermek az alsó osztályokban 
csaknem teljesen mechanikusan szerzi számtani ismereteit és így 
gondolkodása nem kapja meg azt a formális képzést, amely az algebra 
biztos alapokra való felépítésénél nélkülözhetetlen. Már az alsó 
osztályokban többre kell törekednünk a dolgok mechanikus begya- 
koroltatásánál ; már itt hozzá kell szoktatnunk a tanulókat az elvont 
gondolkodáshoz, mert csak így tehetjük folytonossá a számtanról 
az algebrára való átmenetet. Különösen az első osztály szerepét 
akarom ebből a szempontból kidomborítani, ahol a négy alapművelet, 
a számelméleti alapfogalmak, a törtek és az ezekkel való számolás 
adja az anyag gerincét. A múlt iskolai évben az első osztályban meg
kíséreltem az említett anyagnak egy olyan felépítését, amely lehetővé 
teszi, hogy a tanulók már itt mélyebb és az algebra későbbi felépí
tésénél igen termékeny betekintést nyerjenek a dolgok szerkezetébe, 
A következőkben ezt a felépítést kívánom nagy vonásokban össze
foglalni.

Az alapműveletek tanításánál a mechanikus begyakoroltatás 
mellett arra kell törekednünk, hogy az alapműveletek definícióit és 
törvényeit tudatossá tegyük a gyermek lelkében. Ezzel egyrészt 
fejlesztjük a gyermek gondolkodását, másrészt pedig olyan alapokat 
fektetünk le, amelyekre majd a felsőbb osztályokban biztosan épít
hetjük az algebrát. Példaképpen megemlítem, hogy hogyan lehet a 
szorzás ismert mechanikus műveletét a gyermek előtt megokolttá 
és tudatossá tenni. Mindenekelőtt a szorzás mibenlétét világítjuk 
meg sok példával (7.5 =  7 +  7-t-7-f-7-f7). Hangsúlyozzuk, hogy az 
egyszeregy biztos tudása azért fontos, hogy az egyjegyű számoknak 
egyjegyű számokkal való szorzását ne kelljen a gyakorlatban minden 
egyes esetben ismételt összeadásra visszavezetni. Ezután áttérhetünk 
többjegyző számoknak egyjegyűvel való szorzására. Pl :

A  számtan tanítása az első osztályban az algebra 
felépítésére való tekintettel.
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215.3=215+215+215=(200+10+5)+(200 +  10+5)+(200+  
10+5) =  (200+200+200)+(10 +  10 +  10) + (5 + 5 + 5 ) =  
200.3+10.3+5.3
T e h á t: 215.3= 15 vagy röviden : 215.3

Az előbbi példával kapcsolatban felhívjuk a gyermekek figyelmét 
a következő törvényszerűségre :

(200+10 x5).3=200.3+10.3+5.3.
Ezt többféle példával |(7 + 3 + 2 ). 4=7.4+3.4  +  2.4] szemléltetve 

megfogalmaztatjuk a tanulókkal a disztributív törvényt. Ezután 
következik a többjegyű számoknak többjegyűvel való szorzása. PL :

36.24=(30+6). 24=30.24+6.24=24.30+24.6 =
=(20+4). 30+(20+4. 6 =  20.30+4.30+20.6 +  4.6 =
=6.20+30.20+6.4+30.4
Tehát 36.24 =  120 ) vagy röviden : 36.24 

600 j 720 72
24 j 144

120 1 144 864
864

Itt az előbbihez hasonló módon tudatosíthatjuk és fogalmaztat
hatjuk meg a disztributív törvény általánosabb alakját. [Pl. (7+3). 
(4+5) =  7 .4+3.4+7.5+3.5j

A kivonás és az osztás tanításánál ki kell domborítani, hogy ezek 
mint megfordított műveletek milyen viszonyban vannak a direkt 
műveletekkel. A műveletek összefoglalása után következnek a szám- 
elméleti alapfogalmak. A 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 8-cal, 
9-cel való oszthatóság feltételeit meg kell okolni. Ezek után kiala
kíthatjuk a törzsszám és az összetettszám fogalmát és begyakorol
tathatjuk  az összetettszámnak törzstényezők szorzatára való fel
bontását. I tt ismét alkalom nyílik a szorzás és az osztás egymáshoz 
való viszonyának kimélyítésére, amennyiben megmutatjuk, hogy az 
összetettszám valamely tényezőjének elhagyása az illető tényezővel 
való osztást jelent. Ilyen előzmények után nem ütközik nehézségbe 
a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös fogalmának 
kialakítása és ezek meghatározása a törzstényezős előállításokból. 
A legnagyobb közös osztóval kapcsolatban, gyakorlásképpen, igen 
hasznos az összetettszámok összes osztóit meghatározni, oly módon, 
hogy kiválasztjuk az összetettszám törzstényezőinek minden kom
binációját. Az adott számok ily módon meghatározott összes osztói 
közül kiválasztatjuk a közös osztókat és megmutatjuk, hogy ezek 
milyen viszonylatban vannak a legnagyobb közös osztóval. A leg-

30
600
645.

645
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nagyobb közös osztót és a legkisebb közös többszöröst később is 
minden egyes esetben az adott számok törzstényezőiből, a dolog 
lényegét világosan mutató módon, határoztassuk meg. Kerüljünk 
minden sablont, mely az eljárásokat mechanikussá teszi és megkíméli 
a gyermeket a gondolkodástól. Már az első osztályos tanuló számára 
is igen tanulságosak a következő eljárások:

1. 420=2.210=2.2.105=2.2.3.35=2.2.3.5.7 
882=2.441=2.3.147=2.3.3.49=2.3.3.7.7.

A legnagyobb közös osztó az adott számok összes közös törzs
tényezőit tartalmazza és csakis ezeket; tehát a legn. k. o. : 2.3.7=42. 
Igen tanulságos és hasznos, ha a tanulók az adott számokat elosztják 
a legnagyobb közös osztójukkal, oly módon, hogy az osztandó 
tényezői közül elhagyják az osztó tényezőit (pl. 2.2.3.5.7 : 2.3.7=2.5).

2. 60=2.30=2.2.15=2.2.3.5 
126=2.63=2.3.21=2.3.3.7

A legkisebb közös többszörös az adott számokban előforduló» 
minden fajta törzstényezőt tartalmaz és csakis ezeket tartalmazza ; 
és pedig annyiszor, ahányszor azok az adott számok valamelyikében 
a legtöbbször előfordulnak. 60 és 126 legk. k. többszörös tehát : 
2.2.3.3.5.7 =  1260. Az előbbihez hasonló módon osszák el a tanulók 
a legkisebb közös többszöröst az adott számokkal.

Az alapműveleteket, azok törvényeit is a számelméleti alapfogal
makat sok példával alaposan be kell gyakoroltatni, mert csak így 
építhetjük biztos alapokra a törteket. A törtszám fogalmát a követ
kező módon vezethetjük be. A természetes számok körében az osztást 
nem lehet mindig elvégezni, az el nem végezhető osztási műveletet 
tö rt alakban írjuk (pl. 2 : = 2/3) és a végre nem hajtható osztási 
műveletnek ilyen módon jelölt, képzelt eredményét törtszámnak 
nevezzük. Ebből a definícióból következik, hogy az osztásról tanul
takat egyszerűen átvihetjük a törtekre. Tehát a tö rt számlálóját 
és nevezőjét, mint az osztási művelet osztandóját és osztóját, szabad 
egyidejűleg ugyanazzal a számmal megszorozni, vagy elosztani. 
A törtek egyszerűsítése, bővítése és nagyság szempontjából való 
összahasonlítása a számelméletben tanult alapfogalmak igen szép 
alkalmazására adnak alkalmat. A törtekkel való alapműveleteket, a 
törvényeik alapján, visszavezetjük az egész számokkal való alap
műveletekre. Az összeadásnál a törteket közös nevezőre hozzuk és a 
keresett összeget megszorozzuk a közös nevezővel, ez által az össze- 
adandók egész számokká lesznek (ezt a tört előbbi definiciójával 
okoljuk meg), végül az egész számok összegét elosztjuk a közös 
nevezővel.

PL 6+ 6+ 6 “ ?; ( e+ 8+ «)- 6 - 5 + 3 + 1 ~ 9 tehát:
5  3  1 9  3

— + — + — = - + —
6 6 6 6 2

Hasonló módon tárgyalható a kivonás is. A szorzásnál a keresett 
szorzatot megszorozzuk a nevezők szorzatával, ez által a tényezők
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egész számokká lesznek, melyek szorzatát elosztjuk a nevezők szor
zatával.

Ezeket az eljárásokat azzal okoljuk meg a tanulóknak, hogy egy 
mennyiség értéke nem változik meg, ha azt ugyanazzal a számmal 
megszorozzuk és elosztjuk. Az osztásnál az osZtandót és az osztót 
egyidejűleg megszorozzuk az osztandó és az osztó nevezőjének leg
kisebb közös többszörösével, a hányados ez által ugyanis változatlan 
marad.

Pl. 12: -  . 1 2 = 1 0 : 9 = ^
6  4  6  4  9

Befejezésül még csak azt kívánom megemlíteni, hogy az anyagot 
az ú. n. kérdve kifejtő módszerrel kell felépíteni, ahol a tanár irányí
tásával minden problémát a tanulók oldanak meg. Csak ez a módszer 
teszi lehetővé, hogy a tanulók állandóan gondolkodva, mindig aktív 
részt vegyenek a munkában. A tanárnak mindig a gyermekek leiké
hez alkalmazkodva kell irányítani a dolgokat, úgy, hogy a megol
dandó problémák sohasem jelentsenek a gyermekek előtt legyőzhe
tetlen akadályt. Az egyes dolgoknál addig kell időzni, míg a tanulók 
egészen világosan nem látják azoka t; mindig tiszta és világos fogal
makat kell adni. Sohasem szabad magunkat elragadtatva, olyan 
absztrakciókba belemenni, amelyek túlhaladják a gyermek szellemi 
képességeit. A már elvégzett anyagot is állandóan felszínen kell ta r
tani, oly módon, hogy év végére a tanulók szerves egységben lássák 
az egész felépítést. A múlt iskolai évi tapasztalatom az, hogy az 
anyag ilyen felépítése igen hasznos és tanulságos. A gyermekek 
mindig a legnagyobb érdeklődéssel, szívesen foglalkoztak a dolgokkal.

Budapest.
Kelemen Mihály,
ref. gimn. tanár.

Olasz iskolák helyzete a háború utáni első
években.

Giuseppe Prezzolini ,,La coltura italiana“ című könyve 1923-ban 
jelent meg Firenzében.

Előszavában elmondja a szerző, hogy műve az olasz közállapo
tokról fog szólni. A huszonöt fejezetből álló munka felöleli a kultúra 
minden számottevő ágát. Minket, tanárokat különösen a XVII. és 
XVIII. fejezetek érdekelhetnek, melyekben az olasz iskolák bajaival, 
azok orvoslására vonatkozó törekvésekkel foglalkozik a szerző. 
Olaszország ezen időszaka, mintha csak tükörképe volna háború utáni
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hazai kultúránknak is. Az oktatás terén itt is, o tt is, panaszok,, 
reformtörekvések, tantervváltozások divatoztak ezekben az években. 
Remélhető, hogy a fasizmus és annak feje, Mussolini, rendet teremtett 
e térén ott is, mint ahogy nálunk is — úgy látszik — nyugvópontra 
fog jutni hamarosan a középiskolák és egyetemek sorsa.

Ezen két fejezet rövid tartalm a a következő : A háború előtt 
általános volt a panasz arra, hogy sok az analfabéta. A demokraták 
tehát, mint első tennivalót, ennek megszüntetését tűzték ki célul. 
Az 1920—22. év alatt azonban megváltozott a hangulat, inkább 
foglalkoztak a középiskola és az egyetemi oktatás bajaival.

Tény az, hogy Olaszország déli része, hol az írni-olvasni nem 
tudók arányszáma sokkal nagyobb, éppen olyan jó katona-anyagot 
adott, mint az északi rész.

Kezdték hangoztatni azt is, hogy a nép felvilágosítása csak 
növeli az elégedetlenséget. És csakugyan, a háború utáni kritikus 
időkben a délvidék nyugodtabban viselkedett a északinál.

Hogy az analfabetizmus megszüntetése-e az első, vagy az egye
temen kell kezdeni a reformokat, az circulus viciosus.

Giovanni Gentile a középiskolákon akarja kezdeni a gyökeres 
újításokat, mint amelyek hiányossága a legfeltűnőbb és legbotrá
nyosabb.

Az olasz iskolákra vonatkozó törvények még a reneszánsz idejé
ből valók. A felsőiskolák kizárólag állami intézmények. Középiskolákat 
ellenben alapíthattak és kormányozhattak magánvállalatok is. Ezek 
azonban szigorú állami ellenőrzés alatt állanak, tanulói pedig' csak 
állami intézetekben vizsgázhattak. Az elemi iskolákat a községek 
szervezik, azokra van bízva a tankötelesek ellenőrzése is. Az elemi 
iskolákban vallásoktatásban csak akkor részesülhetnek a gyermekek,, 
ha azt a szülők kifejezetten kérik. Fiúk és leányok együtt tanulnak, 
legfeljebb ott, ahol több a leány, nyitnak külön leányiskolát is.

Az iskolák ilyen megszervezése elméletben lehet tökéletes, de a 
valóságban sok veszélyt rejt magában.

Például az egyetemek vidékenként rosszul vannak elosztva. 
A túlzsúfolt középiskolákban két-három hónaponként cserélgették a 
tanárokat. Az elemikben pedig, különösen délen, sokszor sem a terem, 
sem a taneszközök nem megfelelők. A gyermekek időszakonként 
alig látogatják ezeket, mert szüleik felhasználják őket mezei mun
kákra.

Minden rendű tantestület körében ott lappang a megélhetés 
gondja, amely megmérgezi a szellemi erőket. Az oktatók kénytelenek 
magántanítványok után látni, vagy más foglalkozási körökbe kap
csolódni. A vagyonosak otthagyják állásukat, csak a hivatásukért 
lelkesedők maradnak, vagy azok, kik egyéb munkára képtelenek, 
kik aztán elfásultan végzik munkájukat.

Mindez azonban nem rázza fel az olasz közönyt, El sem képzel
hető, hogy a szülők mennyire nem érdeklődnek az iskolák iránt, 
melyeket csak diploma-gyárnak tekintenek. A vizsgákat csak úgy
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nézik, mint a diplomaszerzés akadályait. így aztán a tanulókat nem 
annyira a tudásvágy fűti, mint inkább az, hogy a vizsgán átmenjenek.

A megélhetés nehézségei miatt az oktatók sztrájkkal és fenye
getőzésekkel próbálnak fizetésjavításokat kivívni.

Növeli az elkeseredést az, hogy némely más foglalkozás terén 
a jövedelem aránytalanul megnagyobbodott.

Eközben a háború ösztönzője lett a tudásvágynak. Sokat olvas
nak, sok könyvet vesznek, mint ahogy azt a könyvkiadók és árusítók 
bizonyítják. A kultúra a földműves nép között is terjed. Ahova régen 
50 lappéldány járt, most legalább 300 darab érkezik. Valószínű okai 
ennek : a lövészárok unalma, a háborús események iránti érdeklődés 
és a szociális mozgalmak. Sokat olvasnak, sajnos, nem jót, inkább 
rosszat.

Mindez azonban nincs befolyással az iskolai krízisre. Annak 
nívója folyton sülyed. A tanulók fegyelmezettsége, a tanárok ked
vetlensége agyoncsapnak mindent. Ha reformokat hangoztatnak is, 
senkinek sincsen kidolgozott programja.

A Vatikánnak nem tetszik az állami iskola. Hangoztatják, hogy 
a család joga az, hogy hova járjon a gyermek. Az olasz többség 
katholikus, hát akkor mire való a vallásoktatás-nélküli atheista 
iskola? Legyen az iskolához joga csak az egyháznak ! De, mert ezt 
nem tudják keresztülvinni, követelik, hogy ők is nyithassanak az 
államiakkal egyenrangú iskolákat.

Annak azonban fontos politikai háttere van, hogy az állam 
ragaszkodik az iskolához, mert az iskola nemcsak a tanítványokra 
hat közvetlenül, hanem a családra is. Ezért nem akarnak minden 
iskolát az egyházra bízni.

Viszont gyakorlati szempontból nézve a dolgot, az állami iskolák 
száma túlságosan sok, az állam teherbíró képességéhez viszonyítva. 
Korlátozni kellene ezek számát, úgy, hogy a megmaradt iskolák 
modellül szolgáljanak, buzdítva ezáltal is a magánvállalkozásokat.

Croce Benedetto lett 1920-ban a közoktatásügyi miniszter, de 
megbukott, mielőtt a középiskolai reformokat befejezhette volna. 
Azonban alkotott 2000 elemi iskolát, széleskörű önkormányzatot 
adott a vidéknek, gyorsítva ezáltal az ügyek elintézését. Munkára 
már nem alkalmas oktatókat, könnyebb szolgálatokra osztotta be, 
pl. könyvtárakba helyezte el őket. Megszüntette azt a vizsgálati 
Eldorádót, mely a katonaviselt vagy katonai szolgálatban levők 
részére eddig fennállott. Bevezette az iskolai szakfelügyeletet azokba 
az intézetekbe, hol ennek azelőtt hírét sem hallották. Űj alapelvekre 
fektette az iskolai rendet és fegyelmezést. íme, ezek Croce alkotásai. 
A szabad-iskola azonban még a jövő zenéje.

A XVIII. fejezet az egyetemekről szól. Első megállapítása, hogy 
sok az egyetem, de egyik sem megfelelő. Hibás azok elosztása is. 
Némely vidéken, pl. Sardegnában, van kettő, Szicíliában és Emíliá
ban három-három. Báriban viszont nincs egy sem.

Mindenikben az összes fakultások megszervezésére törekednek,
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pedig néhol elég lenne azok közül egy is. Nem jutnak elegendő pénz
segélyhez, nincsenek megfelelő könyvtárak, némely orvosi fakultáson 
még az anatómiai terem felszerelése is hiányos. Nem is szólva a fizikai, 
kémiai berendezésekről vagy múzeumokról. Főleg ügyvédképzésre 
valók, pedig ezekből Olaszországban van untig elég.

Az a törekvés, hogy egyszerűsítsenek, specializáljanak, pl. Mes- 
sinába hajózási és óceánkutató intézetet létesítsenek, ahelyett, hogy 
o tt egy „tüdővészes“ egyetemet tartsanak fenn, elméletileg mindenki 
helyeslésével találkozott. Ha azonban sor kerülne a kivitelre, minden 
város mentené a maga egyetemét. A kicsinyes okok között néha a 
kiadó lakások kérdése, a szállodák fenntarthatása, sőt a bérkocsisok 
keresményei is szerepelnek.

Néha azért is megbukik egy miniszter, ha meg akar szüntetni 
pl. egy alprefektusi h iv a ta lt; hát még milyen csúfos bukásnak lenne 
kitéve, ha egyetemet akarna megszüntetni.

Tegyük még hozzá ezekhez, hogy sok a felesleges tanszék, de 
ezeken olyanok ülnek, kik nem akarnak lemondani sem a címről, 
sem a fizetésről. Az ilyenek azt állítják, akár az ügy iránti, akár 
zsebük iránti szeretetből, hogy egyedül csak az ő tanszékük a fontos.

Közben a gazdasági krízis kopogtat' ajtaikon. Van is okuk 
panaszra, mert javadalmuk néha alatta marad pl. egy egyszerű 
vasúti alkalmazott fizetésének, ki 9000 lírát, természetbeli lakást és 
kertet kap. Elég lenne a tanár fizetése, ha egyedül volna. De, ha 
•családos, már kénytelen magánórákat adni, vagy hivatalt keresni 
valami magánvállalatnál. Ez pedig nemcsak a tanári tekintélynek 
árt, kárát látja ennek a tudomány is, hiszen szabad idejében nem a 
tárgyával foglalkozik. Így aztán a tanári hivatás mesterséggé válik. 
Ha az illető lelkiismeretes volt, szégyenkezni kell saját előadásai 
miatt, melyeknek kellő előkészítésére ideje nem volt.

Könyvek beszerzésére, tanulmányutakra még kevésbbé gondolhat 
a tanár.

Az önképző és dolgozó tanárok ma olyanok, mint a középkor 
szerzetesei, kik kenyéren és vizen élve mentették á t számunkra az 
akkori tudományt.

Az egyetemi tanárok legtöbbje manapság távoltartja magát 
a  nemzeti közélettől. A katedrán kívül úgyszólván hangjukat sem 
lehet hallani. Kevesen tartanak szoros kapcsolatot hallgatóikkal, 
résztvéve azok iskolánkívüli életében.

Ha rosszul is vannak fizetve az egyetemi tanárok, még mindig 
sok van olyan, ki munkájához mérten túl sokat kap. Pedig a gazdasági 
leromlás idején sokan kénytelenek voltak leszállni „elefántcsont 
tornyaikról“, hogy kiadóvállalatoknál, folyóiratok szerkesztőségei
ben helyezkedjenek el.

Az egyetemi hallgatóság is megváltozott a háború alatt. Nem 
ritkán tiszti egyenruhában jelennek meg a vizsgálatokon, esetleg 
csak nemrég érkezve a lövészárokból, esetleg sebesülten, vagy kitün
tetéssel.
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Hogy lehet az ilyeneket komolyan vizsgáztatni? Croce miniszter 
azon rendeletét, mely a vizsgálatok régi színvonalának tartását írja 
elő, nagy felháborodással fogadta az ifjúság. Kevés miniszter lett 
olyan ellenszenves, mint ő, azért a dicséretes buzgalomért, hogy az 
egyetemeken rendet akart teremteni.

A tanároknak könnyű volt különbséget tenni azok között, kik 
résztvettek a háborúban, vagy otthon maradtak. Az előzőknél keve
sebb ismeretet, de több önállóságot, az utóbbiaknál több ismeretet, 
de kevesebb önállóságot tapasztaltak.

A háború utáni ifjúság már nem özönlik a jogi karra, szívesen; 
iratkozik mérnöki, kémikusi, orvosi pályára.

Régen a hallgatók, kiket szüleik tarto ttak  el, igazi gondtalan 
egyetemi éveket éltek, szórakoztak, ittak, játszottak. Most a hall
gatóság, szükségtől hajtva, munkát keres ; boldog, kinek egy kis 
hivatal jut, melyből fenntarthatja magát, vagy segítséghez juthat 
keresménye révén. Régen kivétel volt a hivatalnok egyetemi polgár, 
ma pedig szabály.

Az egyetemi ifjúság eddigelé érdeklődött a socialismus iránt. 
Most a háború és béke okozta csalódások (?) megérlelték bennük 
azt a tudatot, hogy csak az erő és érdek az, ami a népek sorsára döntő 
hatású. Emelkedőben van a hazafias érzés : vagy nacionalisták, vagy 
fasiszták.

A professzorok megfigyelése szerint a végzettek közül sokan 
elvágynak Olaszországból. Érzik, hogy itthon sok az ember. Nem kis 
hivatalok után, hanem mozgalmasabb élet után vágynak. Remény
ségük a gyarmatokban van, vagy külföldön, hol esetleg szerencsét 
csinálhatnak, akár kereskedelemmel, akár mint gyarmatosok. — 
Érdekes, hogy régen csak a szegény nép, a földnélküli paraszt és 
munkás vándorolt ki, a nyárspolgár otthon maradt. Ma pedig orvosok 
és mérnökök is mennek olyan helyekre, hol olasz telepesek élnek.

Újítási vágy, forrongás, merészkedés lett úrrá manapság az 
egész olasz ifjúság felett. Szinte több bennük az életrevalóság, mint 
a tehetség. És mégis ez az ifjúság a biztosítéka Olaszország jövőjének.

Hajdúnánás. Lengyel Endre.

H A Z A I IR O D A L O M .

Förster ltczső : A Kiesei fehér asszony történeti alakja. Hudapest, 
1933. A Kis Akadémia kiadása.

A lőcsei fehér asszony története leginkább Jókai regényéből 
ismeretes a magyar közönség előtt, hiszen ez az elnevezése is, a lőcsei 
várfalon festett kép után, Jókaitól, Thaly Kálmán ötletéből ered. 
A protestáns közönséget annyiban is érdekelheti, hogy II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharca a XVII. század protestáns küzdelmeknek
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egyenes folytatása, a kuruc harcok folyamán pedig Lőcse elfoglalása 
a császáriak által 1710-ben jelentős esemény volt, s ebben a világ
szép asszonynak, Korponay Jánosné garamszegi Géczy Juliannának 
is része volt a közhiedelem szerint. Hogy valóban volt-e és mekkora 
része, erre a kérdésre törekszik világot deríteni kis tanulmányában 
Förster Rezső. Nyomós adatok a mellett szólanak, hogy igenis, 
fontos szerepe volt Korponaynénak a város átadásában : jó barát
ságban volt az ostromló sereget vezető Löffelholtz császári generális 
feleségével; szeretője volt báró Andrássy Istvánnak, a kuruc vár- 
parancsnoknak, ki a szép asszony befolyása alatt már korábban az 
átadásra igyekezett hangolni a fejedelemhez hü polgárokat. Andrássy 
később sajátkezű levélben sürgette a kamarai igazgatónál Korponay 
birtokainak a visszaadását; gróf Bercsényi Miklós szerint „Lőcsét 
nem az ellenség ereje, hanem az ő (Andrássy) istentelen hitetlensége 
vesztette el“ ; a fejedelem úgy adja elő emlékiratában Lőcse elfogla
lását, hogy Löffeiholtzné rávette Korponaynét, hogy beszélje rá 
kedvesét, Andrássyt, a város átadására ; Löffelholtz jelentésében a 
haditanácshoz meglepetésszerű bevonulásról van szó ; gróf Illésházy 
Miklós, udvari kancellár, Korponayné folyamodványára, melyben 
férje elkobzott birtokainak a visszaadását kérte, azt válaszolta, hogy 
új donációban „Kglmed dicséretes cselekedetét szükség feltenni“ , 
„valóban jól szolgála magának Lőcse városának feladásával“ . 
S mégis a lőcsei fehér asszony nem látta hasznát az árulásnak, alig 
öt évvel rá szörnyű véget ért, átvette a Lengyelországba menekült 
kurucok leveleit továbbítás végett, erről jelentést te tt Pálfy János 
nádornak, ez elfogatta őt, mivel aty ját nem akarta elárulni, kínpadra 
vonatta és lefejeztette.

Förster Rezső a szepesi magyarság és a magyarországi szepesiek 
hetilapjának, a „Szepesi Híradó“-nak budapesti szerkesztője s lap
jában az elszakított Szepesség magyar kultúrkapcsolatainak buzgó 
ápolója, ami a mai helyzetben magyar oldalról eléggé meg nem 
becsülhető érdek. Ez a tanulmánya is érdekes fejezet a szepesi magyar 
történelemből.

Budapest. Dr. Loisch János.

Dr. Xagv Sándor : A vallásos nevelés és oktatás a debreceni kollé
giumban. Debrecen, 1933. (Theologiai Tanulmányok, 26. sz.) 103. 1. 
Ára 4 P.

A debreceni kollégium hűséges „öreg diákja“ alapos forráskuta
tások után, szorgalmas munkával részletes képet rajzol az intézet 
régi életéről. A tanárok és diákok személyes kötelezettségei és jogai, 
az eszmény és a lehetőségek a nevelés terén e műben szilárd vonalú 
ábrázolásban jelennek meg. S ez egyik legfőbb értéke a munkának. 
A tanári kar jegyzőkönyveinek a szemével látja az elért eredménye
ket, tehát aprólékos hibákat is észrevesz. Azonban éppen ezért szem
lélete kissé egyoldalúvá lesz. Mert idézi ugyan Bessenyei Györgynek
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és Arany Jánosnak egy-egy nyilatkozatát az iskola nevelő hatásáról 
(33. 1.), de általábanvéve az iskolából kikerülő, közéleti szerephez 
jutott, vagy éppen irodaloi tehetségű növendékek megemlékezéseit 
szinte teljesen figyelmen kívül hagyja. Már pedig „a másik fél“ 
meghallgatásával lehetne nyomon kísérni az iskola nevelői hatásának 
a maradandó elemeit, lehetne a régi tanárok személyiségéről, nevelő 
erejéről világosabb képet kapni. Erre pedig annál nagyobb szükség 
volna, mert a tanítótestület egyéni felelőssége a módszerek kialakulat
lanságának korában még sokkal nagyobb a mainál. Rendkívül 
hasznos adat, hogy a tanári kar még 1788-ban is „tiltakozik rend
szeres tanterv életbeléptetése ellen“ (37. 1.), csakhogy ebből a deb
receni iskolára nézve igen veszedelmes vélemény olvasható ki. Az 
t. i., hogy nem is törekedett módszeres tanításra. Szerző nagyon haj
lamos is a módszeres eljárás teljes hiányát megállapítani. „Mai érte
lemben vett módszeres tanításról a XVIII. század közepéig nemcsak 
Debrecenben, de másutt sem beszélhetünk. A régiek bizonyos mód
szer követésének... nem látják szükségét.. . “ (47. 1.) Pedig a módszer 
gondolata egyáltalában nem idegen jelenség a XVII. században sem, 
hiszen nemcsak Trotzendorf és Sturm, hanem Apáczai Csere János 
is egészen részletekig menő módszeres eljárást dolgoztak ki iskolájuk 
számára. Comenius elvei a pataki iskolából minden kétséget kizárólag 
eljutottak a debreceni iskolához is. Valószínűleg régebbre kell vissza
mennünk a kátétanítás „technikai fogásainak“ alkalmazásba véte
lénél is, mint szerző teszi. Mert Hatvani I. „Keresztyén Catechis- 
musa“ 1760-ban jelenik ugyan meg, de ismerjük mi a heidelbergi 
káténak egy 1610-i kiadásából is a módszerességre törekvést. Éppen 
mikor ifjaink külföldi egyetemeken nyerik kiképzésüket, lehetne fel
tételezni és kutatni nagyobb mértékben a külföldi iskolarendszerek
kel közös elemeket. A felsőbb oktatásra nézve szerző részletesebb 
módszer-ismertetést ad, ezt azonban szintén nem bírálja. Általában 
az egész könyvön átvonul az a törekvés, hogy meglevő állapotok 
statikai rajzát adja, s ezen a téren nagy hálát érdemlő munkát végez, 
s eszméket ad egy magyar református iskolatörténet megírásához. 
Igen értékes adatközlései: a debreceni scholának esti könyörgése 
(17. 1.) s a szerző által felfedezett régi énekdallamok, melyeket szöve
gükkel együtt közöl. (59. 1. és függelék.)

S. B

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK,

Hamar István a dunamelléki református theol. Akadémia 
_ _ L _ J _ _ _ _ _ _ !  ny. tanára, kormányfőtanácsos, aug. 11-én

66 éves korában elhunyt. Egyesületünknek eszményei iránt meleg 
lelkesedéssel és hűséges segítéssel állt mellettünk mindenkor, amikor 
segítségére szükségünk volt. S mint nevelő, igazlelkű tanár, példa-
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adóként járt előttünk. Tudományos munkássága, lelkiismerettől 
fűtött tevékenysége áldott emlékű marad közöttünk.

a miskolci reálgimnázium lelkes és buzgó 
tanára 1933 aug. 23-án elhunyt. Emléke

legyen áldott.
Dr. Maday Gyula. A református tanügy országgyűlési vezér

szónoka, védelmezője, május 30-án a kultusztárca általános vitájá
ban ismét nagyhatású beszédet mondott. Különösen fontosak a 
tanráság személyével foglalkozó szavai: a tanári jóléti intézmények, 
a karitatív segélyforrások épségben tartását is kérte. Nagyon nyu
godt és emelkedett hangon, de szóvá te tte  a felekezetieskedésre hajló 
társadalomban fokozottan fontos követelményt : az iskolákban ne 
legyen felekezeti elkülönülés. Ugyancsak felszólalt dr. Maday Gyula 
az ORLE nagykőrösi konferenciáján is, ahol a felekezeti iskolák 
államsegélyéért vívott harcaiból mondott el igen értékes mozzanato
kat s ígérte a továbbiakban is teljes erejű támogatását.

Az Űj Nevelés Világligája bolgár szakosztálya Szófiában tarto tt 
kongresszusára meghívta Nemesné Müller Mártát, a Jövő Utjain 
szerkesztőjét. A Családi Iskola rendszeréről ta rto tt előadását nagy 
érdeklődéssel fogadta az egybegyült közönség ; a bolgár pedagógusok 
színe-java, főleg haladó szellemű néptanítók, de az állam kiküldött
jén kívül számos szakfelügyelő és középiskolai tanár is.

Az előadót két óránál tovább kérdésekkel ostromolta a magyar 
kultúrmunka iránt annyira fogékony bolgár közönség.

Vértesy Sándor

Pályázat.
Az Országos Református Tanáregyesület pályázatot hirdet a 

Tanárok Gyermekeinek Nevelési Alapjából az 1933—34. tanévben 
kiosztandó ösztöndíjakra.

Az ösztöndíjra való felvétel feltételei a Protestáns Tanügyi 
Szemle 1930. évi október számában a 88—90. lapon olvashatók.

A folyamodványok a tanáregyesület elnökségéhez (Debrecen, 
Református gimnázium) küldendők. A folyamodványra szolgáló 
nyomtatványok válaszbélyeg beküldése mellett a pénztárnoknál 
kaphatók.

Pályázati határidő : 1933. évi szeptember hó 20.
Az 1932—33. évben felvett ösztöndíjasok tovább is kaphatják az 

ösztöndíjat, ha a feltételeknek megfelelnek, de újra kell folyamodniok.
Debrecen, 1933. évi augusztus hó.

Az ORTE elnöksége.

D e b r e c e n  s z a b .  k i r .  v á r o s  és a  T i s z á n tú l i  R e f .  E g y h á z k e r ü l e t  K ö n y v n y o m d a - V á l l a l a t a  193&



Az Orsz. Ev. Tanáregyesület pénztárába 1933 május 15-től 
július 10-ig a következő összegek érkeztek :

Tagdíj 1931-re : Ihász József 4.—, dr. Jánossy István 4.— ; 
1931-re és 1932-re : Békéscsabai reálgimnázium 16 tag után 120.— 
(az intézet helyreigazítása szerint az 1932 nov. 25-én küldött és már 
nyugtázott összeg is 17 tag helyett 16 tag után szól s így abból
8.— ide tartozik) ; Mikola Sándor 8.— ; 1932-re : Aszódi reálgimná
zium 14 tag után 56.—, dr. Bagsch Sándor, dr. Koch István, dr. Ku- 
bacska András, dr. vitéz Réz Henrik, dr. Remport Elek, Renner 
János, Sulek József, dr. Szolár Ferenc egyenként 4.— ; 1933-ra : 
bonyhádi reálgimnáziuíh 15 tag után 60.—, nyíregyházi leány- 
gimnázium 14 tag után 55'—, nyíregyházi reálgimnázium 11 tag 
után 44 pengő.

Tanulók utáni járulékok az 1932—33. tanévre : Aszódi leány
nevelő 55-—, aszódi reálgimnázium 121.60, békéscsabai reálgimnázium 
kiegészítésül 13.60, bonyhádi reálgimnázium 120.—, budapesti gim
názium 200.—, szarvasi tanítónőképző 67.20 pengő.

Dr. Losonczi Zoltán, pénztáros.'
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Jamboree.
A cserkészet a XX. századnak nemcsak legjelentékenyebb 

pedagógiai mozgalma, hanem legfontosabb — legalább is eddigelé — 
szellemi folyamata, világlélekbeli megnyilatkozása. A kommuniz
mus pl. méreteiben ugyan nagyobbnak látszik, de először is rom
boló hatású, másodszor véres erőszakkal ta rtja  fent magát, har
madszor nem új, hiszen az őskeresztyének közt, vagy a Kr. e. IV. 
század elején Athénben m ár megtaláljuk a kezdetleges nyomait. 
A fasizmus és a horogkeresztes irányzat viszont lényegileg a faji- 
ság szélsőséges megvalósítása az államközösségben, amely alapelv 
szintén fel-felbukkant már a történelem folyamán a múltban itt is, 
ott is és mint nemzeti visszahatás jelentkezett szükségszerűleg 
a nemzetközi túlzásokkal és elhajlásokkal szemben, éppen ezért 
néplélekbeli jelenség, egy-egy fajra határolódik és egymástól sokszor 
élesen elütőleg alakul ki. De a cserkészet a maga egész lényegében 
új, ma — bátran elmondhatjuk — egyetemes elterjedésű a kerek 
földön mindenütt és felvirágzását a követők és hívek önkéntes száz
ezrei, milliói adják és munkálják. Valóban, a cserkészet hívatva 
van új korszakot teremteni e világon a mai rettenetes, lezüllött, 
válságok és nyomorúságok között kínlódó állapotok helyébe. Most is 
méltán idézné fel szavaival az égre Ádám-Sergiolus a cserkészliliomot, 
búsan sóhajtván fel:

„Új népet hozzon s eszmél a világra,
Amazt, a korcsba jobb véri önteni,
Ezt, a nemesbnek hogy köre legyen 
Magasra törni.“

Csodálatos ellentétek kapcsolódnak egybe a cserkészetben. 
A háborúban fogamzik meg az embriója s a békességnek, a testvéri
ségnek lesz legerősebb forrása ; harcot visel állandóan sok-sok bűn 
ellen, százmilliós tömegekkel szembeszállva, de egyetlen fegyvere 
a szeretet, mely sehol könnyet nem fakaszt, vért nem ont ; sorkato
nái a fiúk, mégis ezek adják a példát a meglett, a tapasztalt, ural- 
monlevő férfiaknak : ilyenek legyetek ; vezető eszményük a munka,

J
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de ezért nem jár fizetség, semmi anyagi haszon, csak a jó lelkiisme
ret öröme ; közösséget alkotnak az általánosnak szoros határai közt, 
mégis az egyén teljes érvényesülésével ; a fajtának lelkes és buzgó 
harcosai s amellett minden embert felebarátnak tekintenek, — és 
így tovább. Nem álmodozás tehát, ha ilyen elvek mellett új kor
szakot várunk és remélünk a cserkészettől.

A cserkészet életmegnyilvánulásai közt, összes tevékenykedé
sének és egész működésének a sorában és folyamatában magam ré
széről legfontosabbnak tartom  a táborozást. Nem azt akarja ez a véle
mény jelenteni, hogy tehát a cserkészet és a táborozás azonos fogal
mak ; sem azt, hogy a táborozás által ki van merítve a cserkészet 
lényege és aki kint élt egy pár hétig a sátrak alatt, az egyszersmind 
kész cserkész. De igenis minden testi és lelki begyakoroltságunk, sőt 
felkészültségünk, általános emberi különb-voltunk és nemzeti ki- 
válóbbságunk, melyek átlagos embertársaink felé emelnek bennün
ket, itt, a táborozásban bontakozhatnak ki leginkább és érvényesül
hetnek legigazabban, leggyümölcsözőbben. Kint, a természet ölén, 
teljesedünk meg igazán a cserkészet leikével, akárcsak amaz első 
pünköst ünnepén az apostolok a Szent Lélekkel. A cserkészet szá
mára a táborozás valami olyasféle, mint a vérbeli turistának a csúcs
mászás : lehet túristáskodni az alföldön is, gyalogolhatunk dom
bokon és völgyeken át, magasabb hegyekre is felkapaszkodhatunk, 
de az igazi feladat és a legnagyobb gyönyör o tt kínálkozik a felhő
karcoló bércek tetején, ahol a természetből meghódítottunk fárad
ságunkkal és munkánkkal, sokszor talán életünk kockáztatásával 
a magunk élvezetére egy darabot, még pedig mennél több volt 
a vesződségünk és a verejtékünk, annál nagyobb és szépségesebb 
részt.

Az emberiség történelmében vannak korszakok, amikor a mű
veltség szertelenné fokozódik, a városi élet kényelme és keresett
sége, elfinomultsága és mesterkéltsége, rohanó üteme és hangya- 
bolyszerű zsúfoltsága valóságos kulturális csömört okoz. Ilyen 
hyperkultúrális idő az ógörögök életében az alexandriai-korszak, 
ilyen a franciák történetében a Lajosok-kora (XVII. és XVIII. szd.), 
s ilyen a földkerekség civilizált részein a mai korszak. Ilyenkor az 
emberekben megjelenik, visszatér az ősember a maga eredeti ösztö
neivel, amikor még kint élt a vaderdők mélyén, barlangokban, cölöp- 
építményes kunyhókban, megküzdött az elemekkel: tűzzel, vízzel, 
hideggel, széllel, magamagát kiszolgálta és önerejéből teremtette elő 
minden szükségletét : élelmét, ruházatát, fegyverét, lakását, szóra
kozását, örült a napsugárnak, a mező virágainak, a madárdalnak, 
igényei és vágyai alig voltak és azok is igen egyszerűek.1 így születik

1 Behyna Miklós : „Az akvárium berendezése és gondozása“ - Népszerű 
Természettudományi könyvtár. 9. sz. Bp. 1931. — 3-ik 1. : „Amikor az 
ember lassan elszakadva a Természettől, nagyvárosi lakóvá lesz, ezt a „kövi 
embert“ a Természet mind jobban érdekli. Ölthatatlan vágy fogja el az 
anyatermészet iránt. Mert semmi sem szebb a csobogó patak beszédénél,
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meg az alexandriai-korszakban a pásztorköltészet (Theokritos), 
mely dicsőíti a természetet és vágyódva énekel az egyszerű juhászok, 
gulyások életéről, szerelméről és foglalatosságáról.2 így keresi a fran
cia királyi udvar és főnemesség a természetet az ő nyári villáiban, 
művészileg ápolt kertjeiben és parkjaiban, bárha a mesterkéltség- 
lől sem külsőleg, sem belsőleg nem bírt még ezekben sem menekülni, 
így kapott lábra ma világszerte a weekendezés, amely tulajdonkép
pen kiköltözés, habár egy-két napra is, a szabad természetbe, ahol 
levetkőzzük a világvárosok minden kényelmét magunkról, helyette 
vállaljuk a kezdetlegesség, az egyszerűség, az ősiesség minden terhét, 
nehézségét, gondját és bibelődését, mert tudjuk, tapasztaljuk, hogy 
ez felüdít, edz és megerősít.

így szerettük meg és szeretjük mi is, cserkészek, a táborozást.
Nem azt mondom, hogy egyedül a túlzottan kifejlődött kul

túra tette világszerte kedvessé, elterjedtté a cserkészetet; de min
denesetre egyik főok, mely mintegy a társadalmak tudata alatt és 
mélyén lappang, ebben is keresendő. A megindító ok, amely Baden 
Powelet az alapításra vezette és sarkalta, más : nevezhetjük talán 
a fiúk öntevékenysége felhasználásának, vagy jellemképzésnek, vagy 
az erkölcsi világnézet megnemesítésének ; de a továbbhaladás min
denesetre ebbe az irányba fejlődött. Mint a patak, melynek vize 
a földből bugyog ki, de folyni kell neki tovább és ezt feltétlenül a 
szintezés esése, a meder menetelessége szabja meg. Mert kétségtelenül 
elsőrenden a szülők, a nevelők, a nemzetek tanügyi vezetői és mun
kásai mindenütt meglátták, hogy a cserkészet rendkívül fontos 
pedagógiai irányzat, testet-lelket megegészségesítő életfolyamat, 
amelytől különösen fiaink számára jogosan remélhető egy jobb kor, 
buzgó epekedésünk általános tárgya ; a fiúk pedig, ha nem is tuda
tosan, de, ami talán még fontosabb és szerencsésebb körülmény, 
kezdetben mindjárt tudattalanul, ösztönszerüleg megérezték, nem is 
annyira appercipiálták, mint inkább csak percipiálták, hogy a 
cserkészet nekik való, az ő érdekeiket védi és szolgálja, az ő boldog 
jövendőjüket alapozza meg. Ez a be- és meglátás, átérzés és bele- 
ösztönülés magyarázza meg a cserkészetnek szinte példátlanul gyors 
és az egész földkerekségét meghódító egyetemes elterjedését. De

a napos, tarka, virágos rétnél, a susogó, náddal kerített sejtelmes tónál 
és madárdalos erdőnél. Boldog, aki felkeresheti a természet templomát és 
kifogyhatatlan szépségein gyönyörködve, testben, lélekben kipihenve, fel
frissülve térhet vissza a napi robotba, a tülei<edésbe, a füstbe.“

2 Némethy Géza: „Vergilius élete és művei“ . Bp. 1902. — 125-ik 1. : 
„Ebből az ellentétből fakad természetes reakció gyanánt az idyllikus han
gulat, amikor a nagyvárosi élet természetellenességeitől, az enerváló fény
űzéstől, a beteges hyper-kultúrától megundorodott ember visszakívánkozik 
a természet ölébe és bizonyos sóvárgással gondol a mezők és erdők tisztább 
levegőjére, a falusi élet egyszerű örömeire, a pásztorok és szántóvetők bol
dogabb, mert nyugodtabb, életmódjára. Ennek a sajátságos hangúlatnak, 
amely azóta a világirodalomban újra, meg újra felbukkant, Theokritos volt 
első költői tolmácsa; ebben áll nagysága s innen kortársaira, valamint az 
egész utókorra tett példátlan hatása.“

1*
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emellett másodrenden a cserkészetben, mint egészben, ott van, o tt 
uralkodik a táborozás ténye és gyönyörűsége is, amikor a fiúk kis- 
robinzonok lehetnek s amiket a végtelen óceán kis szigetéről hosszú 
téli estében ragyogó szemekkel és álmodozó képzelettel olvasnak, 
azoknak egy részét majd a legközelebbi nyáron valahol a Balaton 
partján, vagy a Tisza füzes erdeiben, vagy a Bükk hegyei közt — 
trianoni kényszerhatárok közt mozgok csupán — saját maguk is 
megcsinálhatják. H át van ennél a fiúk számára nagyobb boldogság? 
És tegyük hozzá m ind járt: szebb, egészségesebb, hasznosabb nya
ralás, foglalkoztatás és élet?

Szükséges volt ezeket alapvetésül elmondani, mert' a jam
boree tulajdonképpen tábor, a nemzetek válogatott cserkész ifjúsá
gának és kiküldötteinek a tábora. Egy ilyen hatalmas alakulatot 
végigélni és róla véleményt nyilvánítani csupán meghatározott szem
pontok szerint lehet, ezt a célt szolgálta az eddigi fejtegetés. Az első 
kérdés, amit ezek alapján felvethetünk, az : vájjon táborszerű, cser- 
készies volt-e a gödöllői jamboree? A felelet semmiképpen sem lehet 
százszázalékos igenlés, mert lényeges kifogásokat hozhatunk fék 
Ilyen a túlzásba ment látogatottság, mely üzletileg nagy jövedelmet 
jelenthetett, de a cserkésztábor bensőséges, csupán tagjaira korláto
zódó életét merőben megakadályozta. Még bántóbbá tette ezt a bajt 
azon körülmény, hogy a közönség egy része szemérmetlen tolakodá
sával, mely az exotikumokat mohón törekedett érzékelni, egyes kül
földi csapatok életét ízléstelen zaklatássá torzította. Egy másik 
hiba volt a cserkésziesség szempontjából a szerfelett kiépített mű
szaki berendezkedés — villanyvilágítás, telefonhálózat, színpadra 
áttelepített és hangszóróval közvetített, reflektoros tábortűz stb. -—, 
amely a táborozás egyik fő célját, az önerőből megélést és a kényelem 
lehető leegyszerűsítését tette majdnem lehetetlenné. A jamboree 
tábortüzei ezért több helyen kabarészerü előadásokká alakultak át, 
amikből teljesen hiányzott az a lelkiség, mely az igazi tábortüzeket 
felejthetetlen élményekké képes gazdagítani. Végül a sűrű pará
dézás sem tekinthető cserkész feladatnak ; egy szervezet, melynek 
az őrs, 7—8 egyén, a legfontosabb része, ahol szinte kiéli magát, 
már ezért is idegenül érzi magát tízezres tömegbe bezsúfoltan : mi is 
kimenekültünk a város embererdejéből és belesodródtunk a népek 
dzsungeljébe.

Azonban rögtön feltehetjük a második kérdést : vájjon azért 
kellenek a jamboreek, hogy kifogástalanul táborozhassunk, cserké- 
sziesen sátorozhassunk kint a szabadban? Erre a leghatározottabb 
,,nem“-mel kell felelnünk. Hiszen e célra nemcsak jamboree nem 
szükséges, de még több csapatnak a társulása sem ; elég, ha egy őrs 
felszedi a cókmókját, hátizsákját, bo tjá t és kimegy egy alkalmatos 
helyre táborozni. A jamboreenak más céljai vannak : az egyes nép- 
lelkek megismerése, a testvériség eszméjének ápolása, az idegen 
fajták békés érintkezésének megalapozása. Fontos eszmények ezek, 
döntő ideálok az emberiség boldogulásának, szebb jövendőjének szol-
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gálatában, amelyekért dolgozni, fáradni, áldozni mindenkinek csak 
örömet szerezhet. Ezeknek a céloknak pedig szinte kifogástalanul, a 
legmagasabb igények szerint is megfelelt a gödöllői tábor. A sporttéri 
és tábortűzi bemutatások, az egyes csapatok tábori élete, a fiúk 
személyes érintkezése : mind-mind rendkívül alkalmasak voltak arra, 
hogy az egyes népek leikébe mélyebben belepillanthassunk. Az a 
tény pedig, hogy a legkülönbféle országok fiai, legtöbbször egymás 
nyelvét meg sem értve, a legőszintébb szeretettel közeledtek és 
ragaszkodtak egymáshoz, társalogtak és éltek egymással s kötöttek 
igen sokszor a jamboreen túlterjedő, jövőbeli barátságot, mindennél 
ékesebben bizonyítja a testvériség eszméjének megvalósíthatását. 
A mai Európa kultúrnépei, főleg pedig vezető politikusai és diplo
matái, szégyelhetik magukat a cserkészfiúk előtt, mikor a Kr. sz. 
utáni XX. században olyan ellenségeskedéssel és gyűlölettel kezelik 
egymást, mintha az őserdők fenevadjai volnának, nem pedig embe
rek. A hivatalos diplomácia minden simasága, udvariassága mellett 
is az állati indulatok boszorkánykonyhája, a jamboree ellenben egy
szerűsége, őszintesége, igazmondása mellett is, vagy éppen ezek 
miatt, a felebaráti szeretetnek, egy valódi keresztyén világnézetnek 
a hírnöke, evangélioma.

És ennél a pontnál önkéntelenül is belekapcsolódunk a harma
dik kérdésbe : használt-e a jamboree a magyar ügynek, a magyar 
igazságnak? Ügy érzem, szinte felesleges erre felelni, hiszen mindenki, 
még a legtávolabb állók is, tudják, mennyi előnyt jelent nekünk 
a cserkészek világtalálkozója. Pedig jó lélekkel elmondhatjuk, hogy 
semmiféle propagandát a trianoni igazságtalanság megismertetése 
érdekében ki nem fejtettünk. Mi szíves, vendégszerető házigazdák 
voltunk és maradtunk mind végig s ősi, ösztönös lovagiasságunkkal 
nem tettünk különbséget a külföldi cserkészek között. A mi szánkon 
nem üres szólásnak bizonyult ama törvényünk, hogy „a cserkész 
minden cserkészt tesvérének tekint“ , hanem életetöltő, gyakorlati 
megvalósítás lett belőle. Szinte hajlandó volnék elmondani, hogy 
talán túlságosan tartózkodók is voltunk a mi ügyünk megvédelme- 
zésében. Hiszen a lengyelek röpiratot osztogattak, amelyben a dan- 
zigi korridort ismertetik és annak sérthetetlenségét hangoztatják.3 
Az azonban egészen kétségtelen, hogy kifogástalan udvariasságunk
kal, melyet az idegenek folytonosan és az együttlétünk utolsó percéig 
éreztek és élveztek, türelmes magatartásunkkal, mellyel sebeinkre 
még csak szótalan mozdulatokkal sem mutogattunk rá, végered
ményben épen úgy, vagy talán még jobban szolgáltunk a magyar

3 „Zehn Thesen über Pommerellen“; Torun, 1933, Verlag des Baltischen 
Instituts. Ez a németnyelvű brosüra 32 oldalt tartalmaz és 10 fejezetben 
magyarázza e problémát. Az utolsó két mondat e z ; „Die feste Verbindung 
Pommerellens mit Polen ist die beste Garantie der Aufrechterhaltung des 
Weltfriedens. Alle Versuche diese Verbindung zu lösen werden auf einen 
entsiedenen Widerstand seitens des Polnischen Volkes stossen und drohen 
einen neuen Weltkrieg zu entfachen.“ Ez a kis idézet is eleget mond e 
röpirat hangjáról, tartalmáról, céljáról.
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igazság ügyének, mintha síppal-dobbal akartunk volna verebet 
fogni. Elvégre az igazság sántán-bénán és néma ajkakkal is igazság 
marad, akit a hamisság kijátszhat, rászedhet, megcsúfolhat, de soha 
meg nem ölhet és az még nyomorékon is újra, meg újra felülkereked- 
dik, diadalt arat. Megírtam már másutt is errevonatkozólag : a jam- 
boreen a nemzetek válogatott ifjúságának ítélőszéke előtt mi, ma
gyarok, a trianoni nagy pert teljesen megnyertük ; hogy a rideg 
valóságban öreg, megcsontosodott államférfik, bűnös érdek-klikkek, 
szívtelen és gőgös nemzetközi alakulatok egyelőre ezt a helyesbítő 
ítéletet nem hajtják végre, az szomorú, de nem elszomorító. A hajnali 
borulat ideig-óráig elhomályosíthatja a felkelő nap sugarait, de a fény 
akkor is derengeni kezd s a szürkületből előbb-utóbb ragyogó vilá
gosság lesz : a jamboree felnövekvő és élretörő ifjúsága e téren is új 
világot fog teremteni.

Beszélhetnénk még a jamboree előkészítéséről és megszervezé
séről, mely — némi zökkenők leszámításával — mintaszerű volt és 
kifelé egyszerűen lenyűgöző hatást gyakorolt. Meglátszott az egész 
berendezkedésen a szinte kétévi előkészítő munka ! De úgy érzem, 
erről a kérdésről ne mi, cserkészek, beszéljünk a nyilvánosságnak, 
mert dicsekedni és dicsérni a magunk munkáját nem cserkészies 
magatartás. Kiemelhetjük azt a körülményt továbbá, hogy a jam 
boree a legalkalmatosabb időben volt, akkor, amikor a magyar ügy 
a nemzetközi piacon szóbeszéd tárgya lett : most mindenki érdeklő
dik irántunk és kíváncsi országunkra, népünkre, kultúránkra. Három
négy évvel ezelőtt egy gödöllői jamboree rosszul ü tö tt volna ki, 
úgy, mintha valaki éretlen gyümölcsökkel akarná vendégeit jól
lakatni.

De nekünk, nevelőknek és tanítóknak, különösen pedagógiai 
vonatkozásban volt gazdagító és csodálatos élmény a cserkész- 
világtáborozás. Az a köznevelési chaosz, mely körülbelül két évtized 
óta uralkodik Európa-szerte, egészen megzavarta az emberek fejét, 
elvette tisztánlátását és alapvető, dogmatikus kérdésekben szélső
séges irányzatokat vetett felszínre. Tanár és tanítvány viszonya, 
iskolai és otthoni munka, öntevékenység és vezető irányítás, fegyel
mezés és szabadjára eresztés stb., ma forrongó problémák és alig 
lehet a sokféle elmélet és gyakorlat közt eligazodni : mi a helyes és 
mi a célravezető? A jamboree, ez az óriási iskola, amelyben vezetők 
és vezetettek együtt éltek, örültek és dolgoztak, megadja a feleletet 
a felvetett kérdésekre. Együtt dolgozni és a vezető egyéniségével 
hatni, — ez a lényeg, ez a siker és az eredmény oka és titka. Ez 
bizony nem új igazság, hanem nagyon régi. De a mai korszak, mely 
minden technikai előretörése mellett is és a fokozott mechanismus 
álomszerű kényelemnyujtása ellenére is erősen, aggasztóan hanyatló 
irányt vett, lefelé hajló görbén halad mélyebbre és mélyebbre, épen 
abban találja tragikumát, hogy mindenben — értem itt különösen 
a szellemi életet — új igazságokat vélt felfedezni, találni s mikor a 
régi, kipróbált utakat elhagyva, ezek után indult el, csak akkor
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vette észre „gyászos tévedését“ . így van ez a közneveléssel is. — 
A cserkészet ezzel szemben nevelői vonatkozásban megőrizte az ősi, 
szinte csalhatatlan elveket, törvényeket — ezt cselekedte a gödöllői 
jamboree is — és így nem m aradhatott el, tényleg : nem is maradt 
el az áldásthozó siker. Ez a tény nekünk, pedagógusoknak, igen 
fontos útmutatás a jövendőre nézve.

vitéz Bessenyei Lajos dr.

A  mondat ábrázolása az iskolában.

Sajátságos, hogy még ma is mennyire benne gyökerezünk a 
középkori scholában. Ennyi retorta mellett is. Természetesen nem 
minden okvetlenül elavult abból a korból. Például a nyelvtanulásnál 
a schola szigorú signumos és emléző rendszerével elérte azt, hogy 
eleink bizony jól megtanulták a latint — annyira, hogy a végén 
algi tudtunk tőle szabadulni.

Még száz éve sincs, hogy végleges diadalt v e tt rajta nemzeti 
nyelvünk, nehéz mérkőzések után. A scholával szemben a direkt 
módszer is ma már csak félig hasznos kísérletnek bizonyult. Csak 
félig, mert a tanulót elszoktatta az intenzív emlézéstől, holott ön
munkája nélkül senki nyelvet még nem tanult meg.

Középen van itt is a helyes út.
A schola szigorú emlézése és gyakorlása nélkül nincs sikeres 

nyelvtanulás az iskolában, természetesen : bölcs egyénhez szabott 
mértéken és megértésen belül.

Ki kell még emelni, a schola discipulusa több évvel idősebb volt 
a mai kor ugyanolyan osztályú tanulójánál, az akkori társadalom 
berendezésénél fogva. Ma a hosszú-hosszú iskoláztatás szükségessé 
tette a korábbi kezdést és így történt, hogy azzal a grammatikával, 
amit a schola fejlettebb agyaknak szánt, ma tíz év körüli fejletlen 
gyermekeknek kell megbírkózniok, legtöbbször kedv, arravalóság 
nélkül, kedvezőtlen gyakorlási körülmények között.

A latin grammatika módszere, mint agyképző csodaszer, átment 
a többi nyelv tanításába is. Ha ma a középiskolák legalsó osztá
lyaiban magyar nyelvtant tanítunk, minduntalan elvont latin 
kategóriákba ütközünk, amelyeket egy-két világosabb fejű tanítvá
nyunk kivételével alig fog fel a gyermeksereg. A legkülönbözőbb 
didaktikai segédeszközökhöz kell folyamodnunk, hogy az apper- 
cepciót előmozdítsuk.

Minden gyakorló nyelvtanár előtt kétségtelen, hogy a nyelvtan 
tanítása lélektanilag felsőbb osztályokba kívánkozik.

De míg ez a tananyagváltoztatás megtörténik, minden nyelv
tanár keres és talál is átsegítő módszert az elvont nyelvtani kategó
riákat behorgonyozásra a gyermekagyakba ; bár a jobbak is annyira
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feledékenyek osztályok folyamán, hogy nem egy buzgó kartárs 
felkiálthat az érettségieknél: Oleum et operám perd id i!

*

A szókincsünk a beszédünkben kel életre, beszédünk legkisebb 
értelmi egysége a mondat, ennek a megéreztetésével alapozzuk meg 
a további nyelvtanítást.

így ju to tt el Kalmár Elek kiváló nyelvtudósunk is a maga 
módszeréhez, amelyet a mondat ábrázolásában töményített egy, ez idén 
megjelent értekezésében.

Nézete szerint az indulatszóból kifejlődött állítmány volt a 
beszéd első alakja. Követte a hangutánzó szóból eredt alany, azután 
a többi mondatrész sorakozott köréjök. Ábrázolásában ezért cso
portosít mindent az állítmány körül. Ezt körrel jelöli meg és a beléje 
rajzolt függőleges átmérő az alany. Tehát így :

J 2

A nap j ő :
3

A hol kérdésre felelő helyhatározó vízszintes vonal a kör közepe 
alatt, pl.

Villámlik Keleten :
4

A honnan kérdésre felelő helyhatározót vízszintes vonal jelzi 
a baloldalon, a hová-1 ugyanilyen vonal a jobboldalon, tehát

Keletről jő a nap :
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Nyugatra íú a szél :
53L

Az időhatározót a kör fölött jelzi ugyanígy, tehát 

Délben villámlik :

Reggeltől villámlik :

Estig villámlik :

Az állapothatározót a kör közepén, balra vagy jobbra vont egye
nes jelzi, tehát

Az ékszer zálogban van :
9

A ruha posztóból készül :
40
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A víz borrá változott :

Az eddig bemutatott ábrázolások felhasználhatók a középiskolá
ban ; az ezek után következők egy jeles elme kiváló dialektikai 
teljesítménye, de nem elég egyszerű az iskola számára. Még azt is 
meg kell állapítanom, a tudós szerző az összetett mondatok rend
szeres ábrázolására nem tér rá, holott nekünk középiskolai szempont
ból nagy szükségünk van erre.

E sorok íróját is didaktikai szükség vitte a mondat ábrázolására 
még pályája kezdetén. A logikai ítélettől vettem át a kört a gramma
tikai mondat jelzésére. A legegyszerűbb mondat pedig a puszta 
állítmány, tehát a kör a puszta mondat jele.

Bővítem a mondatot ; miként a folyadékot edénybe tölcsérrel 
öntjük, úgy a szemléletesség kedvéért itt is így képzeltetem el a 
gyermekekkel, természetesen rajzzal a táblán — de gömbbel és 
megfelelő tárgyakkal is lehet — tehát

ír :

Pál ír :

Pál leckét ír :
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Pál leckét ír az iskolában reggel :

A szorgalmas Pál leckét ír az iskolában reggel:

Pál tanuló volt
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Ilyenformán az egyszerű bővített mondat eszményi ábrázolása :
J e l z ó

13

Ebből az ábrázolásból az is folyik, hogy az Á elsőrendű, az 
A, T, H és K másodrendű, a .1 pedig harmadrendű mondatrész.

Az egyszerű mondat ábrázolásának nagy didaktikai előnye, hogy 
biztos hidat nyújt az összetett mondat megértéséhez.

Az összetett mondatok ábrázolása az előbbiekből logikusan 
adódik. .

Az alárendelő összetett mondatokban a mellékmondat voltaként 
a főmondat egy mondatrésze, így a tölcsér — a gyermekek hamar 
tulipánt csinálnak belőle — végére kanyarított kis kör a főkörön belül 
félreérthetetlenül érzékíti meg a függő viszonyt a főmondat és a 
mellékmondatai között, például

Aki jól tanul, idejében írja meg fe lad a tá t:

A mellékmondat mondatrészeit a kis körbe (a mellékmondatéba) 
töltjük, illetve ábrázoljuk egészen úgy, mint a főmondatnál, csak kis 
kezdőbetűkkel. Ha a mellékmondatnak is van mellékmondata, akkor 
a kis betűket még jelzéssel látjuk el, tehát a1, t 1, h1, k 1 és j 1, tovább 
menve : a2, t2, h2, k2 és j2. Az alárendelő összetett mondat eszményi 
képe tehát a következő :

Zl



A mellérendelő összetett mondat magukban is érthető monda
tokból áll, ábrázolása tehát logikusan egymás mellé sorakozó körökkel 
adódik, tehát

Imádkozzál és dolgozzál!

Kapcsolatos összetétel, jele a +
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A többi mondatrész mint az egyszerű mondatnál.

Költs, de ne pazarolj !

Ellentétes összetétel, jele a kettős nyíl —»-

Vagy élünk, vagy halunk ! 

Választó összetétel, jele a —

Anyag, tehát súlyos.

Következtető összetétel, jele a :

Véges, tudniillik emberi mű. 

Magyarázó összetétel, jele a ;
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Az eddigi ábrázolás teljes mondatokra vonatkozott, a csonka 
mondatokat is módunkban van igen szemléletesen és érthetően, az 
eddigiekből logikusan folyóan ábrázolni. A hiányzó mondatrészt 
szükséghez képest szakadozottan rajzoljuk a táblára. Például :

Ezek a mondatábrázolások elemei. Sok részlet beleéléskor magától 
adódik, a tanulósereg maga is leleményeskedik, tervezgetésével 
szinte magával sodor. És a biztos, a szerves appercepcio félreismer
hetetlen jele, elannyira, hogy rövid gyakorlás után már maguk a 
tanítványaim —- első, második és harmadik osztályos gyermekek — 
feladatokat adtak fel önmaguknak az iskolai nagy táblára rajzolva, pl.

Jó napot (kívánok)!

27

Adjon Isten (jó napot) !

28

*

31
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- Az utolsó összetett mondattal már közel jártunk a körmondat
hoz. I tt  is igen hasznos az ábrázolás, ugyanis rajzban könnyen be
mutatható az arányos körmondat, pl. :

Aki családját, vagyonát feláldozza a legnemesebb eezményekért, 
aki utolsó csepp véréig küzd megvalósításukért, azt a férfiút anyagiakkal 
jutalmazni nem lehet a Mindenhatótól szívébe helyezett szent meggyő
ződésénél fogva, amelyet sem csábító szó meg nem ingat, sem a gyilkoló 
fegyverek tombolása meg nem tör.

Ábrázolása :

j

Valóságos mértani szimmetriát mutat e körmondat Ezen a 
fokon körmondatépítési gyakorlatok végezhetők, amelyek arányban, 
szimmetriában a Magnesia-beli Hegesiás asianismusát, Mólón rhodis- 
musát, vagy a halikarnossosi Dionysios atticismusát fölülmúlhatják. 
Legyen például a feladat az alábbi mondatábrát szavakkal, értelem
mel kitölteni :

3 3

Tehát nyolc főm ondat; négy-négy az előkészítő és a befejező 
részben ; ezek között kettő-kettő ellentétes viszonyban :

Gyújts vagyont, de ne tedd azt életcéloddá; láss világot, de tapasz
talataidat ne szórd a feledés jeltelen éjjelébe, így lelked gazdagítására 
használod az alantos értékű anyagiakat is, de silány öncélt nem állítasz 
magadnak az eszközből, így bölcs egyensúlyodat szolgálja a pénz és a 
tapasztalat, de léged nem tészen sem anyagiassá, sem pedig életunttá !

Az egyes mondatrészek ábrázolását a mondatkörökben a mű
kedvelő hajlandóságára bízhatom az előbbiek alapján.



296 P RO TE S T ÁN S T A N Ü G Y I  SZEMLE

Egy másik feladat még :

Tanulj önzetlennek lenni, ahol elismerés nem kecsegtet, gyakorold 
az irgalmat, ahol még köszönetét sem remélhetsz; az elismerés és a 
köszönet nem egyensúlyozó érték, ahol a lélek magamagát jutalmazza a 
jótett nyomában fakadó felmagasztosító érzettel és a földi küldetésed 
fenséges végcélját az önzetlenséged és az irgalmasságod által bizonyosan 
megsejteti megnyugvásodul akkor, amikor mások a kétely örvényében 
hányódnak.

Gyakorlásul szolgálhatnak még a következő könnyebb fel
adatok :

stb.

Zárótételben : a VIII. osztályban tanítanám az irodalombölcse- 
letet és a magyar nyelv rendszerét ; a VII. és a VI-ban az irodalom- 
történetet korszakalkotó főművek elemzésével; az V-ben a poétikát ; 
a IV-ben a retorikát, a Ill-ban a stilisztikát, kimazsolázva mind
végig — az összes osztályban — fokozódó mondatelemzéssel; a 
II-ban óvatosan a mondatrészekkel; az I-ben még óvatosabban a 
beszédrészeket. Minden osztályban sok költemény és még több 
művészi szintű (a szokottakon túl főleg Benedek Elek stb.) olvas
mány a nyelvérzék fejlesztésére, azonkívül heti egy óra rendszeres 
fogalmazástan, képesített fogalmazásiam szakoktatótól. (Lásd : 
Dr. Mohr Győző : Fogalmazástan.)

*

...C eterum  censeo orthographiam emendam esse ... Kalmár 
Elek érintett értekezésében a szótőmegőrzésére azt javasolja, írjuk :
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királyyá — királlyá h e ly ett; vesz-zen — vesszen h e ly ett; agyyá — 
aggyá h e ly e tt; petyyé — pettyé helyett (ám ezzel eltávolodik a ki
ejtés jelzésétől) — e sorok írója e helyen sokkal kézenfekvőbb módo
sítást (pl. ly =  / stb.) javasoltam az iskola szempontjából is — semmi 
visszhang eddig. De most mégis újra kérdek egyet. Az Akadémia 
helyesírási szójegyzékében békésen megfér egymás m elle tt:

csengettyű (csenget-tyű), 
szivattyú (szivat-tyú), 
dugattyú (dugat-tyú).

A kiejtésben is kettős a csengettyű, az eredete szerint is, a helyes
írási szótárban mégis csengetyű áll. A dugattyúnál nincs vonatkoz
tató szám, a szivattyúnál sem. A csengetyűnél 25 áll. Visszalapozok. 
Olvasom a 25. §-nál : Az ú, ű hosszú a következő s több hasonló 
szó végén : . . .bosszú. . .  csengetyű. . . ! “ Jó, jó, de mi van a máso
dik f-vel?

Ennél csak az különösebb, amibe Győző Andor Szépművészeti 
lexikonjában botlottam. A Dóm jelszónál olvasom, ez a domus 
rövidített alakja. Szép. De mit szól ehhez Juppiter, akinek tisztele
tére emelték azokat a templomokat a régi rómaiak, amelyeknek 
ormára rövidítve I). 0. M .-et: Deo Omnipotenti Maximo helyett írtak.

Egy pár tüzes villámot bizonyosan levág a magas Olimpusról 
a merénylőre.

Budapest. Mohr Győző.
Az ábrákat Mohr Loránd szerkesztette.

Német nyelvi és irodalmi továbbképző tanfolyam.

A budapesti középiskolai tanárképzőintézet a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium anyagi segítségével évről-évre tanfolyamot 
rendez a nagy szünidőben a középiskolai tanárok továbbképzése 
céljából. Minden évben más és más szakos tanárok tekintélyes cso
portja részesül ösztöndíjban, hogy résztvegyen ezeken a három
négyhetes előadásokon. Az idén a németszakos tanárok számára 
rendeztek ilyen továbbképző tanfolyamot. Szily Kálmán dr. állam
titkár a tanfolyamot megnyitó beszédében elmondotta, milyen nehéz
ségekkel kellett megküzdeni a gazdasági válság miatt, hogy a kurzust 
most is megtartsák, de a tanárképzőintézet elnökének : dr. Melich 
Jánosnak sürgetésére mégis előteremtették a kellő fedezetet, hogy e 
tanfolyamok sorozata meg ne szakadjon. Az egyre súlyosbodó gazda
sági viszonyok között annál jobb hatással volt a résztvevőkre ez a 
kellemes csalódás a szinte bizonyosra vett várakozásban, hogy a 
tanárság továbbképzésének ezt az utolsó mentsvárát is beveszi a 
gazdasági romlás. Az a körülmény, hogy 62 tanár részesülhetett 
ezúttal is az értékes előadások nevelő, ösztönző hatásaiban, nagy
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mértékben megerősítette a tanárságot abban a tudatában, hogy 
vezető hatóságai, anyagi és erkölcsi ügyeinek hivatalos intézői, a 
középiskolai oktatás ügyéért felelős tényezők gondolnak, törődnek 
vele, fáradnak, harcolnak érte a szigorú viszonyokkal, hogy össze 
ne ömöljék a magyar tanár teherbíró ereje, hanem frissüljön fel új, 
értékes benyomásokkal, a tudomány haladásának megismerésével 
a mindennapi küzdés elszürkítő robotjában egyre kopó tanári lélek. 
Köszönet érte mindazoknak, akik ezt a tanfolyamot az idén is min
den akadály ellenére újra előkészítették és megtartották, elsősorban 
a minisztériumnak, de nem utolsó helyen Melich János professzor 
elnöklete alatt a budapesti középiskolai tanárképzőintézet vezető
ségének és a semmi fáradságot nem kímélő, nyári pihenésüket fel
áldozó előadóknak.

Szily Kálmán dr. államtitkár kedves megnyitó beszédében 
arra hívta fel a hallgatókat, hogy szállj anak le erre a három hétre 
a katedráról, és üljenek iskolás gyermekek módjára a padokba, legye
nek jó diákok, hogy még jobb tanárokká váljanak. Ennek a fel
hívásnak kivétel nélkül mindnyájan szívesen tettünk eleget. Mégis 
bizonyos, hogy tanárokat igen nehéz tanítani. A népművelő előadások 
irodalma részletesen foglalkozik — külföldön és hazánkban egyaránt — 
a felnőttek oktatásának nehézségeivel. Az itt szóbakerülő általános 
tüneteken felül a tanárok továbbképzésének van még egy saját
ságos nehézsége is, amire tekintettel kell lenni. A mai tanárt nem 
azért nehéz tanítani, mintha szaktudományának művelésére túlsók 
ideje és alkalma lenne, mintha volna, maradna elég energiája és 
anyagi ereje ahhoz, hogy a mai viszonyok között is alaposan képzett 
szakember lehessen, (— éppen a minap panaszkodott Kerecsényi 
Dezső dr. a mai tanártípus fogyatékos szakképzettsége, t. i. szaktudo
mányában való hiányos továbbképzése miatt a Magyar Szemle 
1932. évf.-ban Tudomány és középiskola ellentéte c. cikkében, —) 
hanem a tanári továbbképzésnek az a nagy problémája, hogy az 
igazi, vérbeli tanárember minden új ismeretet és általában minden 
új benyomást a tudományos értékelésen kívül feltesz egy speciális 
mérlegre, amikor erősen fejlett kritikai érzékével megvizsgálja, hogy 
az az ismeret mennyire segíti elő tanári munkáját, nevelői tevékeny
ségét. Természetes is, hogy a jó tanár számára ez a végső kritérium : 
a nevelési érték, hogy mit használ az új megismerés az ő saját mun
kájának és a diákok nevelése ügyének.

Annál nagyobb elismeréssel kell megállapítani erről a tan
folyamról, hogy minden előadása, minden órája többé-kevésbbé azt 
a megnyugtató hatást keltette a hallgatóságban, hogyha nem is 
mindig teljes közvetlenséggel, de közvetve igen sokat jelent a német 
nyelv tanításának tökéletesítése szempontjából. Az előadások leg
nagyobb része elméleti jellegű volt ugyan, de mindegyik kollégium 
olyan ismereteket nyújtott, vagy olyanokat elevenített fel, amelyek
kel a hallgatók tanári munkájukat kétségtelenül értékesebbé tehetik.

Gombocz Zoltán dr. professzor a leíró nyelvtan alapelveiről
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tarto tt igen világos és meggyőző előadásában a francia Saussure 
nyelvészeti indításai alapján kialakulóban levő új nyelvészeti fel
fogást, új rendszert m utatta be. Az illusztris előadó egyéniségének 
varázsával szinte belelopta a hallgatóság leikébe a történeti és leíró 
nyelvszemlélet szigorú különtartásának, a történeti nyelvtannal 
szemben a leíró nyelvtan jogosultságának elvét és a funkció fogal
mának a nyelvészetben való termékeny alkalmazásának gondolatát. 
Az új tudományos felfogás termékenysége és pedagógiai alkalmassága 
abban rejlik, hogy nem új terminológia a főtörekvése, hanem az 
eladdig nem eléggé tisztázott és sokféleképpen összezavart nyelv- 
tudományi szempontok szétválasztása és érvényesítése. A francia 
racionális szellem kitűnően érvényesül ebben az irányban már a 
nyelvtan határainak pontos kitűzésében is. A jelentéskülönböztető 
szerep adja meg eszerint a hangtani jelenségek, a beszédhangok 
fontosságát, ezért a fonetikát, az általános hangtant kizárja az új 
rendszer a nyelvészet területéről, hiszen csak ama hangokkal kell 
foglalkoznia a leíró nyelvtannak, amelyek a nyelvben valóban szerep
hez jutnak. Ilyenforma meggondolással keresi a szótanban is a tárgy
kép, tehát a jelentés szerepét, és teszi a mondattani kutatás ten
gelyévé a mondattani viszonyok vizsgálatát. Az idegen nyelvek 
tanításánál is nagy mértékben szolgál a munka megkönnyítésére a 
ragozási alakok jelentéskülönböztető, mondattani szerepének foly
tonos szemmeltartása. Kívánatos lenne, hogy a magyar nyelv taní
tásánál az új felfogással készült nyelvtankönyvek minél előbb ren
delkezésre álljanak, de éppily szükség lenne arra is, hogy az idegen 
nyelvek tanításában is érvényesüljön az új irány, különösen a nyelv
tankönyvek készítésénél és a nyelvtan tanításának módszerében.

Az az újabban sűrűn hangoztatott kívánság, hogy közép
iskoláinkban tanítsuk a kisebbségek nyelvét, mai viszonyaink között 
szinte hiánytalanul teljesedésbe megy, lévén ma a németség egyetlen 
jelentős nemzetiségünk. De a nyelv tanításán kívül szükség van arra 
is, hogy ennek a hazai németségnek telepedési, műveltségi, nyelvi 
viszonyait közelebbről megismerjük. Lássunk tisztán abban a kér
désben, hogyan jöttek miközénk németajkú testvéreink, milyen szán
dékkal, milyen reményekkel, milyen törekvésekkel, hogy aztán ki
alakuljon közöttünk a teljes harmónia, ha egymást megismerjük, 
és egymás értékeit méltányoljuk. Ezért volt értékes Schmidt Hen
rik dr. szegedi egyetemi tanár előadása, aki négy órában nem mond
hatta el igen tarka eredetű német telepeink rendszeres települési 
történetét és viszonyait, de könnyed, áttekinthető előadásában a 
legfontosabb szempontokat adta a hallgatóság kezébe, amelyek 
eligazítanak a hazai németség megítélésének kérdésében. Minden óra 
anyagát a vonatkozó nyelvjárási térképek sorozatával tette külsőleg 
is szemléletessé. Viszont a lelki mozgató rugók, a települések létre
jöttének lelki indítékai feltárásával a belső szemléletesség, a belső 
összefüggések megértésének célját érte, el és igen jelentős tanulsá
gokkal gazdagította a tanfolyam hallgatóit.
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Thienemann Tivadar dr. pécsi egyetemi tanár irodalomtörténet
filozófiát adott elő, ismertetve a különböző irodalomtörténeti fel
fogásokat. Ügyes szembeállításokkal élesen világított rá az ellen
tétes irányok elvi alapjaira. így került megvitatásra, a szembenálló 
irányok mindkét részéről a legsúlyosabb érvek felsorolásával pl. a 
politikai és a tiszta irodalomtörténet, mint a te tt és a szellem 
ellentétének megfelelője, az életrajzi és a mütörténeti irány, az indi
vidualista és társadalmi felfogású, a naturalista szubjektív, és objektív 
idealista elgondolású irodalomtörténet stb. Az előadó elfogultság, sőt 
nyílt pártállás nélkül hozta fel mindegyik álláspont indokolására a 
legnyomósabb érveket, döntést nem adott, határozott rendszert 
nem alakított ki, de felköltötte az érdeklődést és a törekvést a hall
gatóságban az irodalomtörténetek eszmei hátterének vizsgálatára. 
Olyan súlyos problémákat vetett föl, amelyektől a középiskolai 
tanár sem vonatkoztathatja el magát, mert ezekkel szemben neki is 
szüntelenül állást kell foglalnia, mégpedig a gyakorlati élet halasztást 
nem tűrő sürgetőssége m iatt sokkal rövidebb idő alatt, mint a kon
templativ életberendezésü tudósnak. Thienemann ragyogó előadás
módja, szellemtudományi felfogása kitűnően érvényesült ebben az 
óránként megismétlődő önmagával vívott eszmei párharcban, amikor 
egy-egy ellentétpárt alaposan megtárgyalt. Hogy mennyire sikerült 
a felvetett kérdésekkel megragadni a hallgatóságot, mi sem m utatta 
jobban, minthogy az előadások után megindult, illetőleg tovább folyt 
a vitatkozás, most már a hallgatók között.

Koszó János dr. magántanár a legfrissebb, háború utáni német 
irodalomról adott erős vonásokkal felvázolt képet. Előadásának 
legnagyobb érdekessége, hogy a németség mai szellemi és világnézeti 
alapjára igyekezett helyezkedni, és ebből á szemszögből m utatta be 
az utóbbi évek kiemelkedőbb irodalmi termékeit és irányait. A fej
lődés fontosabb állomásainak rövid útjelzése u tán részletesebben 
foglalkozott néhány jelentősebb íróval, ezeknek is inkább egy-egy 
reprezentáns művét mutatván be alaposan. R. J . Sorge, G. Kaiser, 
Fr. v. Unruh, Döblin, G. Hauptmann és Th. Mann (háború utáni 
működése), Hans Grimm (Volk’ ohne Raum), H. Stehr voltak a 
részletesen tárgyalt írók. Nem annyira az írók és műveik esztétikai 
értékelése, mint inkább problémaviláguk bemutatása volt az előadó 
célja. S mintegy a mai német élet levegőjét idézte fel a reprezentáns 
írók eszmekörének jellemzésével. A politikailag á tfű tö tt eszmevilág 
és a beállítás azt a látszatot keltette, mintha az előadó mindenben 
azonosította volna magát a legújabb német politikai irányzattal, 
és ennek a tendenciának akart volna kifejezést adni, pedig csak az 
világosodott ki erősen fejtegetéseiből, hogyan készítette elő a mostani 
nagy átalakulást Németországban az irodalmi élet, hogyan tükröző
dik a német nemzet politikai megújulása az irodalmi viszonyokban. 
A modern nyelvoktatás életszerűsége és életközelsége megkívánja, hogy 
a tanár és a tanítás fenntartsa a kapcsolatot a lüktető élettel. E cél 
elérésében nagy segítségére volt a tanfolyam hallgatóinak ez az előadás.
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Másik kollégiumában Koszó János dr. a modern nyelvtanítás 
legújabb irányait ismertette. Szó volt a művelődéstani (Kultur
kunde) irányról, a munkaiskola elvéről, a psychokritikai pedagógiá
ról, a porosz középiskolák Utasításairól (1925-ös Richtlinien), végül 
a  modern- nyelvi tanítás tízparancsolatát kötötte a professzor a hall
gatóság lelkére. A methodikai fejtegetések a hallgatók egyik részét 
módszerük tökéletesítésére ösztönözték, másik részét pedig saját 
eljárásuk helyességéről biztosították.

Pukánszky Béla dr. A magyarországi német irodalom áttekin
tése címén a hazai németség szellemi elhelyezkedésének fejlődését 
adta elő a középkortól szinte napjainkig. Ismeri könyvében közre
adott kutatásait kiegészítőleg végigkísérte a magyarországi német
ség lelki fejlődését, a világháborúig és azokat a szellemi mozgalmakat 
világította meg, amelyek németajkú hazánkfiainak a magyarsághoz 
való viszonyára vonatkoznak. Fejtegetéseiből az a megoldatlan, de 
megoldásra váró nagy kérdés bontakozott ki, hogyha a múltban a 
közös kiváltságok, majd a közös dinasztia oly erős külső kapcsot 
alkottak német honfitársaink és közöttünk, hogy ez a közösség belső 
lelki összeolvadáshoz készült vezetni, mi fog következni ezután, 
milyen viszony fog kialakulni a jövőben, amikor a birodalmi német
ség növekvő hatalma mind csábítóbb fényben tűnik fel a csonka- 
országbeli és a megszállott területi németek előtt.

Közelebbi kapcsolatban voltak előadó stílusgyakorlatai a közép
iskolai tanítással. Különösen tanulságosak azok a különféle gyakor
latok, amelyek a szavak pontos jelentésének tisztázására szolgáltak. 
Ezeket a középiskola legfelső osztályaiban, kivált a szerencsésebb 
óraszámú leányiskolákban alkalomadtán, legalábbis indításképpen 
be lehet mutatni. Amit előadó ügyes összeállításban a stílus változó, 
majd nagyjában állandónak tekinthető követelményeiről, aztán a 
tipikus német stílusbetegségekről mondott, az inkább csak a taná
roknak szólt, kevésbbé szolgálta a tanulóknak való továbbadás célját. 
De nagyon értékes volt, hogy a gyakorlatokkal felhívta a hallgatóság 
figyelmét arra, milyen fontos az egyes szavak jelentésének, tartalmá
nak pontos körülhatárolása és óvakodás minden homályosságtól, 
a jelentések határainak elmosódásától. A középső és felső osztályok 
szókincsgyarapító munkájához igen értékes útmutatással szolgáltak 
fejtegetései és gyakorlatai. Általában az emberré nevelésnek is 
lényeges tényezője, ha diákjainkat megtanítjuk arra, hogy mondani
valójukat röviden, szabatosan, félreérthetetlen becsületességgel fogal
mazzák meg. Részletesen foglalkozott előadó Goethe klasszikus, el
vont, Grillpazer romantikus, játékos, F. C. Meyer eltávolító, hűvös, 
D. v. Liliencron bizalmas, ad personam szóló, végül Th. Mann bizony
talankodó, hanyag, szkeptikus stílusával. Ezek a kitűnő stílus
ismertetők nagyszerű példák voltak arra, hogy miként kell és lehet 
tanulóinkban is igen rövid útmutatással érzéket nevelni az egyéni 
stílussajátságok felismerésére.

Schwartz Elemér dr. magántanár rendkívül élénk előadásá-
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ban a magyarországi ethnográfiai kutatás keletkezését és tör
ténetét ismertette, különös tekintettel a hazai németség néprajzi 
viszonyainak vizsgálatára. Az ethnográfiai társaság megalakulását, 
programmjának kiszélesedését és a hazai német lakosság néprajzi 
feltárásának fejlődését röviden, de igen szemléletes, vonzó színekkel 
állította a hallgatóság elé. R ám utatott az egyetemi néprajzi gyűjtő
akció nemzeti jelentőségére is, valamint a német telepek néprajzi 
kiaknázásának nagy tudományos fontosságára és sürgősségére. Ez az 
előadás valósággal lebilincselte a tanfolyam részvevőit, és ez iránt a  
mindennapi tanári munkától elég messze eső tárgykör iránt is élénk 
érdeklődést sikerült felkelteni. Nem kétséges, hogy Schwartz Ele
mér dr. a magyar ethnografusok munkájának igen sok lelkes barátot 
szerzett megnyerő előadásával.

•^■Hüchel Ernő dr. egyetemi lektor, akinek német társalgási 
könyve a szaktanárok előtt nem ismeretlen, igen praktikusan azok
kal a nehézségekkel foglalkozott, amelyeket a német nyelv gramma
tikai szerkezete és stiláris sajátosságai okoznak a magyar tanulónak. 
Összegyűjtötte a legközönségesebb és leggyakoribb eltéréseket és 
rendszeresen ismertette a főnév, melléknév, ige, elöljáró használatá
ban mutatkozó kirívóbb különbségeket a magyar és német nyelv 
között. Ha felsorolása nem is lehetett teljes, de mindenesetre sikerült 
kiemelnie, hogy milyen fontos a német nyelv tanításánál felhívni a 
tanulók figyelmét ezekre az eltérésekre, beléjük idegzeni a legfőbb 
germanizmusokat. Míg Pukánszky professzor stílusgyakorlataival 
inkább a szavak és kifejezések jelentésértékét állította előtérbe, 
Hackel a formális viszonyulásokat tette vizsgálatai központjává. 
A két szempont kiegészíti egymást. Szükséges tanítványainkat hozzá
szoktatni a német szavak és kifejezések jelentésárnyalatának pontos 
megjegyzéséhez és az állandó zavart okozó általánosságok, bizony
talan, színtelen szólásmódok kerüléséhez, de éppen ilyen mértékben 
szükséges a nyelvtani, mondattani viszonyok, vonzatok, állandó 
határozók megtanulása és begyakorlása is. Ezért pl. nem elég igéket, 
mellékneveket stb. magukban kiírni és megtanulni, hanem mindig 
a leggyakoribb vonzatúkkal együtt, mint ahogy a szaktanárok 
bizonyára csináltatják is.

Johst János dr. lektor ethymológiai előadása jobbára egyetemi 
tanulmányainkat elevenítette fel, de mindenesetre hasznosan figyel
meztetett egy-egy német szó eredetének kultúrtörténeti jelentősé
gére. Kiváltképpen érdekes volt, amikor nem az idegen népektől 
átvett, nagyrészt közismert német kölcsönszavakról beszélt, 
hanem az egyes néprétegek és foglalkozási ágak sajátos szókincsének 
néhány a köznyelvbe szűrődött példányát m utatta be. így hozott 
fel példákat a bányászok, a diákság, a nagyvárosi népesség nyelvé
nek a köznyelvre gyakorolt hatására. Végül rám utatott a világháború 
utáni idők egy-két új szóalkotására is.

Az előadásokat szerencsésen egészítette ki három tanulmányi 
látogatás. Győrffy István dr. egyetemi magántanár vezetésével a
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Nemzeti Múzeum néprajzi tárát, Koszó János dr. kalauzolásával a 
Nemzeti Múzeum könyvtárát, végül Pukánszky Béla dr. irányítása 
mellett az Akadémia könyvtárát tekintették meg a részvevők. 
Különösen a Bécsből hazaszállított műkincsek nyújtottak újdonság 
erejével ható benyomásokat.

A komoly munkát több kedves baráti összejövetel, egy kirán
dulás és a Baár—Madas-intézet csodaszép épületének meglátogatása 
egészítette ki, ezeknek megrendezésében a budapesti kartársak nem 
sajnálták az időt és fáradságot.

A tanfolyam külső kereteit az ünnepélyes megnyitás alkotta 
július 3.-án Szily Kálmán dr. államtitkár üldvözlö szavaival, vala
mint július 23.-án a záróünnepély, amelyen Melich János dr. bocsá
to tta  el a hallgatóságot elismerő szavak kíséretében. A részvevők 
köszönetét a kultuszminisztérium, az előadók és a megrendezéssel 
fáradozó tanárképzőintézeti vezetőség iránt Zipser Sándor tolmácsolta.

A tanfolyam gazdag ismeretek birtokába ju tta tta  a hallgatókat, 
és sokirányú érdeklődést keltett fel bennük, a továbbképzés önálló 
folytatására értékes ösztönzéseket és irányítást adott. S ezzel el 
is érte a célját. Az előadók bőséges bibliográfiai tájékoztatása a további 
elmélyedést, szakképzést megkönnyítette a tanárok számára. Kívá
natos lenne, hogy a felsorolt szakmunkák legfontosabbjaihoz hozzá 
is tudjanak jutni. Az amúgyis fogékony tanári lelkek önmüvelési 
vágyát nagy mértékben fokozta ez a tanfolyam. Bár tenné lehe
tővé az anyagi helyzet javulása, hogyha egyelőre, nem is minden tanár 
a maga számára, de legalább a tanintézetek tanári könyvtárai be
szerezhetnék a hallgatók figyelmébe ajánlott, legnagyobb részt be 
is m utatott értékes könyveket. Nem elég panaszkodni a tanárság 
tudományos szintjének süllyedése miatt, hanem keresni kell a minél 
alaposabb továbbképzés lehetőségeit. Ezek a nyári tanfolyamok 
a kultuszminisztérium jóakaratának beszédes bizonyságai, és hatal
masan szolgálják a nagy cé lt: a középiskolai tanárok szakképzett
ségének időről-időre való felfrissítését, a kor haladásával összeegyez
tetését, színvonalon tartását. Az itt kapott értékes indítások azonban 
csak akkor nyernek termékeny folytatást, ha a tanfolyamokról haza
térő tanárok további önművelésének összes anyagi és lelki feltételei 
teljesülnek. Iskoláink felszerelésének, szertári és könyvtári anyagá
nak elöregedése, az új beszerzések csökkenése, sőt megszűnése már 
eleve megakadályozza a tanulmányok folytatását és elmélyítését.

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt a minden hallgatóban és minden 
modern nyelvszakos tanárban élő meggyőződést sem, aminek ma 
csak csendes pium desideriumként adhatunk hangot, hogy t. i. a 
modern nyelvek tanárai számára az lenne a legigazibb továbbképzés, 
ha az állam időről-időre kikiildené őket az illető nyelv anyaországába, 
hogy egyfelől nyelvkészségüket felújítsák, másfelől fenntartsák az 
eleven összeköttetést a német, francia, olasz, illetve angol nép haladó 
életével, művelődésével. Utóbbit különösen megkívánja a Kultur- 
kunde-mozgalom, a művelődéstanra épülő nyelvtanítás.
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Végül az a kérdés merül fe l: mit tanulhattunk volna még ezen 
a sikeres tanfolyamon? Minek éreztük hiányát? Azt hiszem, mind
nyájan úgy éreztük, hogy a közvetlen gyakorlati bemutatásnak. 
A hallottak után magunknak kell eldönteni, miképpen vigyük át 
tanítási gyakorlatunkba az elméleti fejtegetések eredményeit. 
Mit és hogyan adhatunk át a tanultakból diákjainknak? Hogyan 
aknázhatjuk ki pedagógiailag a hallott elveket, ismereteket? Leg
főképpen az igen értékes módszertani előadás keltette fel bennünk 
azt a kérdést, hogy ha van új érték a müvelődéstani pedagógiában 
(Kulturkundlicher Unterricht), hogyan mutatkozzék az egy-egy 
tanítási órában. Bennünket, tanárokat mégis legelső sorban a tanítás 
munkája maga érdekel. Ez a szent művészet, örök szerelmünk és 
örök ambíciónk, amit egyre tökéletesebbnek, jobbnak, eredménye
sebbnek szeretnénk látni. Nem sablonokat unottan végigcsinálni 
évről-évre, hanem folytonosan kísérletezve, folytonosan válogatva 
a fogások között, egyre jobban megközelíteni a célt : a tanítványok 
minél kisebb erőfeszítésével minél nagyobb eredményt elérni, ben
nük minél erősebb vágyat kelteni a művelődés iránt.

Ha szabad felhívni az illetékes tényezők figyelmét a tanárság 
nagy részének közös óhajtására, hadd álljon itt, e hálás beszámoló 
végén : az ezután rendezendő továbbképző tanfolyamokon hadd 
kapcsolódjék össze az elméleti és gyakorlati előadások sorozata az 
illető szaktárgy mintatanítási óráival.

Debrecen Péter Zoltán-

H A Z A I IR O D A L O M .

Z sitjm oiu l F e r e n c : A  m a g y a r  n e m z e ti iro d a lo m  tö r té n e te . II . kötet. 
Vörösmarty felléptétől a világháború idejéig. Középiskolák számára. Debrecen, 
1933. A városi nyomda kiadása.

Szerző az Előszóban tájékoztatóul kijelenti, hogy a magyar irodalmi 
ismereteknek csak a leglényegesebb elemeit, a lehető legegyszerűbb elrende
zésben, de a tudomány mai színvonalán kívánja a középiskolai tanulók kezébe 
adni. A könyv ismertetésénél legcélszerűbb azt vizsgálni, hogy mennyiben 
sikerült ezt á hármas célkitűzést megvalósítania. A használatban levő közép
iskolai irodalomtörténeti kézikönyvek ellen ugyanis főként a két első szem
pontból hangzottak el jól megokolt kifogásuk szakkörök részéről.

Az anyag megrostálását a régebbi irodalomnál már jórészt elvégezte az 
idő és a közmegállapodás, ott inkább a módszeren és a legújabb eredmények 
felhasználásán volt a hangsúly. Ámde a reformkorral kezdődő újabb irodalom
nál az anyag helyes kiválasztása is döntő súllyal esik a mérlegbe. Szerző a 
tanterv által megkövetelt gazdag anyag és a tanításra rendelt idő tapasztala
ton alapuló mérlegelésével úgy oldotta meg ezt a kérdést, hogy kizárólag a 
nemzeti irodalom történetének tárgyalására szorítkozott, tehát mellőzte a 
politikai-, történeti- és az irodalomtörténettel érintkező tudományos irodalom 
tárgyalását, melyeknek Toldy és Beöthy rendszerében még előkelő hely 
jutott, mivel ezek a könyvek még a mívelt közönség számára is készültek.
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Mellőzte a részletes írói életrajzokat, csupán az önálló fejezetben tárgyalt 
kiválóbb költőknek és íróknak főbb életrajzi adatait közli a szemelvények 
után néhány sorban, távirati stílusban. Mellőzi az irodalmi alkotások tartalmi 
ismertetését még akkor is, mikor a tárgyalás során tüzetesebben foglalkozik 
velők, noha többször csak néhány név és adat közbeiktatása hiányzik, hogy 
tömör tartalmi ismertetéssé kerekedjék ki. Ez az elvi állásfoglalása még olyan 
műveknél is szigorúan érvényesül, melyeknek elolvasását legfennebb néhány 
rátermett, szorgalmasabb tanulótól várhatjuk el, de ezektől sem követelhet
jük meg, pl. Fáy : Bélteky-ház, Régi pénzek, Kemény : Gyulay Pál, Arany : 
Az elveszett alkotmány. A tüzetesebben tárgyalt íróknál is kerüli az aprólékos 
adatokat, hivatkozásokat, különösen az évszámokat, e helyett rövid reper
tóriumban utal a vonatkozó irodalomra, mint ahogy Beöthy régebbi kiadásai
ban volt és felvételét újabban is több oldalról sürgették.

Az anyag ilyen megrövidítését általában helyeselni lehet a kisebb jelen
tőségű írók tárgyalásánál és a nem szoros értelemben vett szépirodalom mellő
zésénél. Ámde tankönyvnél soha sem lehet szem elől téveszteni, hogy az 
nemcsak ösztönzést ad, irányt mutat az önálló tanulmányozásra, hanem kész 
ismereteket is nyújt az átlagos tanulók számára, akik többségben vannak 
s ezek szempontjából a túlzott tömörség többet árt, mint használ. Különösen 
az írói életrajzoknak ilyen szűkszavú vázlatát nem tudom helyeselni már 
csak azért sem, mert nem nyújt elég alapot az író egyéniségének és jellemének 
ahhoz az igazán tömör és mélyre bepillantó elemzéséhez, mellyel a méltatást 
bevezeti. Igaz, hogy a szaktanár feladata ezekbe a vázlatokba életet és meleg
séget vinni, de a legodaadóbb tanári munka mellett is rászorul a tanulók 
zöme arra, hogy a kézikönyvben is megtalálja az adatokat, mert az önálló 
utánjárás fáradságát csak azok vállalják, kik az irodalom iránti hajlamuknak 
már az iskolában jelét adják. Ezért sajnálom azt is, hogy a főbb irodalmi 
alkotások tartalmi ismertetését elvből mellőzte, mert a művek fejtegetésének 
csak ez lehet az alapja és ha j. tankönyv nem jön segítségére a tanulónak, 
még a közepes tehetségűek is onnan veszik a támogatást, ahol könnyebben 
találják : a „segédkönyveknek“ nevezett tartalmi ismertetésekből, melyekben 
a hangsúly nem a lényeges dolgokon van, a szerkezet és a jellemzés művésze
tének kidomborításán, hanem a minél részletesebb mesén. Természetesen 
nem betanulás céljából szükségesek ezek a tartalmi ismertetések, hanem 
inkább arra nyújtanak példát, hogy egy terjedelmesebb szépirodalmi alko
tásnak hogyan lehet a lényegét röviden és világosan szavakba foglalni.

A könyv anyagának elrendezésében az induktív módszert követi. Nem 
bízik a tanulóban, hogy a könyvhöz csatolt szemelvényeket lelkiismeretesen 
fel fogja használni, sőt talán a tanárt is rá akarja kényszeríteni a módszeres 
munkára s ezért előbb a szemelvényeket adja, azután jön a feldolgozás. 
A szemelvények kiválogatásánál mindig fel lehet ismerni a célzatosságot: az 
író egyéniségére, írói sajátságaira jellemző részleteket válogatja ki s a jegy
zetekben meg is világítja, ezért többször felújít olyan költeményeket is', 
melyekről bizonyos, hogy a középiskolai tanítás folyamán már tárgyalva 
voltak ; nagyobb költőknél csoportokba foglalva cím szerint felemlíti főbb 
műveit is, hogy útmutatást adjon az önálló tanulmányozásra. A nagy költőket 
több oldalról is bemutatja, a kisebbeket egv-két jellemző darabbal. Ezek a 
szemelvények kb. 200 oldalt foglalnak le, 90 oldal a tüzetes tárgyalás, a 
többi marad a jegyzeteknek, repertóriumnak. Mivel ezek a szemelvények 
csak útmutatóknak tekinthetők, talán ezeknek a rovására lehetne a könyvet 
a fennebb jelzett irányban kibővíteni (pl. Petőfi Bolond Istókja 15 oldalt 
foglal el 1).

Az egyes írók méltatásánál gondosan kimutatja kapcsolatát elődeivel, 
a nemzeti és világirodalmi hatásokat, melyek fejlődésére befolyással voltak, 
egyéni jellemének rövid, de sikerült rajzát s ezen az alapon építi fel munkás
ságának sokoldalú, értékes szemléletét. De csak 14 írót tárgyal ilyen részle
tesen (Vörösmarty, Bajza, Jósika, Eötvös, Szigligeti, Petőfi, Arany, Tompa, 
Kemény, Jókai, Madách, Toldy, Gyulai, Szász K.). A többieket csoporto
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sítva az irodalmi műfajok szerint, melyben kitűntek előbb az Aurora és 
Athenaeum korában, majd az absolutizmus korában. Ezért aztán kétszer is 
méltatnia kell pl. Fáyt, Gaál Józsefet, Czuczort, Garayt, Tóth Kálmánt, 
Gárdonyit, Herczeg Ferencet és Móricz Zsigmondot. Eljárása a módszeresség 
szempontjából következetes, de gyakorlati szempontból mégis helyesebb 
volna munkásságuk teljes méltatását annál a műfajnál adni, hová munkás
ságuk jelentékenyebb részével tartoznak, amott pedig csak utalni rá.

A harmadik célkitűzés szempontjából vizsgálva, csak a legnagyobb elis
meréssel szólhatok erről a kötetről. Üjabb irodalmunk történetét két kor
szakra osztja : I. 1825—1867-ig nemzeti költészetünk fénykora, II. 1867— 
1914-ig a modern kor. Az első korszak nemcsak a kiváló tehetségek szakadat
lan sora után érdemli meg e nevet, hanem főként azért, mert művészetük 
benne gyökerezett a nemzeti élet talajában. A másodikban a politikai és a 
társadalmi viszonyok átalakulása megbontotta ezt a szilárd kapcsolatot 
s bizonyos kiábrándultságnak adott helyet, mely az írók egyik csoportjánál a 
humorban vagy az iróniában talál levezetőt, a másiknál a kritikai szellemben és 
az új utak keresésében. De hangsúlyozza, hogy a kor közelsége miatt a szilárd 
értékelés ideje itt még nem érkezett el, ezért mindkét féllel szemben tárgyi
lagos marad ítéleteiben. A „Függelékben“ a világháború utáni irodalomról is 
tájékoztatót ad, hogy a tanuló ne álljon tájékozatlanul az újabb jelenségekkel 
szemben.

Az első korszak bevezetésében rámutatva Széchenyi és Vörösmarty, 
Kossuth és Petőfi, Deák és Arany megkapó párhuzamára, hatásosan érzékel
teti a tárgyalásban ezen tündöklő korszak belső egységét. A költők méltatá
sánál az irodalomtörténeti kutatás legújabb eredményeit értékesíti, de mind
végig érezteti éles szemű egyéni látását, sokoldalú tanulmányokban kifinomult 
esztétikai értékeléseit. Különösen kiemelkednek azok a részek, ahol nagy 
költőinknek munkásságában azt vizsgálja, hogy mennyiben voltak koruk 
lelkének tolmácsolói és munkásságukban mi az örök értékű.

A második korszak tárgyalásánál külön ki kell emelni a kiváló bevezetést, 
valamint újabb elbeszélőink és néhány lírikusunk pompás méltatását. Az 
első rész befejező összefoglalásában irodalmi nyelvünk kialakulását vizsgálva, 
érdekesen fejtegeti stílusuk hozzásímulását a korszellemhez. Vörösmartyban 
a stilromantika, Petőfiben a stilreálizmus, Aranyban a stilklasszicizmus 
legtökéletesebb képviselőjét mutatja be.

A könyv stílusa minden részében színes, tömör, egyéni, de éppen ezért 
tankönyvnek nem könnyű s akárcsak Beöthy kézikönyve, nem betanulásra, 
hanem gondolatébresztésre, elmélyedésre, elemzésre való, amint szerzője is 
elismeri, de ez nem fogyatkozása, hanem természetes velejárója a tárgy gaz
dagságának.

Bizonyára az anyag megválasztásában, egyes részletek átdolgozásában 
a gyakorlati használat majd útmutatással fog szolgálni, de már jelen alakjá
ban is nyereségként üdvözölhetjük tankönyv-irodalmunkban.

Kiállítása a városi könyvnyomdát dicséri.
Márk Imre.

Z sig m o n d  F e re n c  : A m a g y a r  n e m z e ti iro d a lo m  tö r té n e te . Második kötet : 
Vörösmarty felléptétől a világháború idejéig. Középiskolák V ili. osztálya 
számára. Ä magyarországi református egyházak Egyetemes Konventje közép
iskolai tankönyvnizottsága 2098— 1932. számú határozatával a református 
középiskolák számára engedélyezve. Városi nyomda, Debrecen.

Az utóbbi évtizedben, sőt évtizedekben a református tanárok tankönyv
írói munkásságában határozott visszaesés tapasztalható. Valljuk meg őszin
tén, része van ebben Tanáregyesületünknek is, amely a kezdeményező szerepet 
kiengedte a kezéből, ideig-óráig való előnyöket, szerződésszabta korlátokat 
lévén kénytelen tiszteletben tartani. Mikor végre az utóbbi nyűg a gazdasági 
helyzet folytán lehullott, nyomatékosan kell szót emelnünk az első fajta
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megkötések ellen is, a jövőre vonatkoztatva. Nincs veszedelmesebb, mint ha 
a fejlődés útját bevágjuk eleve, hosszabb időkre szóló megkötésekkel. Ellen
kezőleg : állandó bizottságot kellene szervezni, amely a meglevő tankönyvek 
javítását minden tanév végén munkába venné, sőt pályadíjakkal, jutalmak
kal ösztönözné a kartársakat kifogásaik és eszméik jelentésére. így emelked
hetnék igazán magasra a magyar protestáns tankönyvirodalom.

Szükségesnek láttuk elmondani fenti észrevételeinket, amikor végre 
református szerző kezéből előttünk van egy nagy vállalkozás immáron máso
dik kötete. Rajta a református iskoláknak szánó hivatalos pecsét, de hiába 
keressük rajta tanáregyesületünk cégjelzését. Pedig ennek így kellene lenni : 
Tanáregyesületünk vegye kezébe végre bátran és nyíltan tankönyvügyünk 
kormányzását, ezzel tesz legeslegnagyobb szolgálatot a református tanügynek. 
Őszintén megvallva, féltünk most is, hogy a későn megjelent első kötetet 
nem fogja követni a második, épen azért számos iskolánk tavaly még vára
kozó álláspontra helyezkedett, bár láthatta nyilván a könyv nagy értékeit. 
Az ilyen késői kapkodások nagy szervezeti bajt jelentenek, a jövőben legyen 
a tanári karok asztalán, már legkésőbb májusban minden új tankönyvünk, 
hogy a tanári karok idejében határozhassanak.

Zsigmond Ferenc második kötetében is szerencsésen viszi végig azt az 
elvet, amelyet az első rész előszavában kifejtett. Kétségkívül legnagyobb 
szolgálatot a módszer átalakításával fog tenni. Végre-vaíahára a tanárok 
észre fogják venni, hogy az irodalomtörténeti oktatásnak sem a brillírozó 
magoltatás a célja és eszménye, sőt ha valahol a plátoni szent csodálkozás 
(thaumadzein) elérése lehet a teljesítmény csúcspontja, úgy az irodalom 
ismertetésében feltétlenül és elsősorban ez az. Sajnálkozva néztem eddig is 
érettségi rendszerünket : cenzoraink túlnyomó részben úgy vannak „be
állítva“, hogy megállásnélküli fújást kívánnak az irodalontörténetből s ha 
a jelölt valahol gondolkodni megáll, már baj lesz a kálkulus körül. Nagyon 
örülök neki, hogy azoknak az elveknek, amelyeket pár hónapja egyik kar
társamhoz írt levelemben kifejtettem, tökéletes hű párját találom Zsigmond 
Ferenc új kötetében. Igen, a közvetlen munkás, aki végül tankönyvszerkesz
tésre is elszánja magát, az érzi igazában a helyzet szörnyű nehézségeit, külö
nösen a VIII. osztály anyagánál. Bölcs dolog volt, hogy túltéve magát a 
tanterv és szokás korlátáin, már az első kötetbe átvitte Kisfaludy és Katona 
tárgyalását. De így is éreznie kellett, hogy szinte lehetetlent követelünk a 
VIII. osztálytól, amely igazában csak félévet fordíthat új anyag tanulására, 
mert a második félév 3— 1 hónapja kell a rendszeres ismétlésekre és a kísérő 
anyag összeszedésére. Zsigmond tehát Vörösmartytól kezdi tárgyalását 
s valóban elhalad a tanulót ízig-vérig érdeklő mai irodalomig. Meg a mi 
amerikai Szabó Lászlónktól is vesz már fel szemelvényt, ez külön öröm volt 
minekünk, nagykőrösi Arany-kultusz ápolóknak. Ha vázlatosabbá is válik 
a végén a tárgyalása, az nem az ő hibája hiszen így is nagy erény bátor 
kezdeménye -, hanem a szörnyű helyzeté. Hát nem lehet már étiből az áldatlan 
állapotból valami bátor mozdulattal kivágni magunkat ? Annyira tehetetlenek 
vagyunk? Én nem hiszem, hogy ha Tanáregyesületünk vezetősége megfelelő 
előterjesztést tenne a minisztériumnak, akkor a mi minden szépért-jóért 
lelkesedő Miniszterünk nyomban ki ne bocsálaná rendeletét, hogy ezentúl 
a léiekölően aprólékos (és hibákra tanító!) stilisztika és retorika mondjuk 
— „szerkesztéstan“ néven egy osztályba kerüljön, az V-ben bízvást tárgyal
hatnánk a poétikát, melynek feltétlenül egész esztendőt szánok nagy nevelő 
erejénél fogva, de természetesen világirodalmivá szélesített keretekkel, így 
aztán VJ., VII. ,  VIII .  osztályban kedvünkre elmerülhetnénk a magyar irodalom 
szemléletében ! Itt a tizenkettedik óra e mozgalom megindítására !

Zsigmond Ferenc tankönyvének előnye az irodalmi anyag szinte kikerül
hetetlen előrehelyezésén, tehát az induktív eljárás kötelező tevésén kívül 
rendkívül nagy és bölcs takarékossága. Felesleges dolgokkal nem terheli a 
tanulót. Mindamellett nem válik „kedves játékká“ : komoly munka minden 
ízében és szerény kijelentései ellenére eredeti is nagyon sok helyen. Az ő
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jellemzései is elég kemény diót jelentenek majd a tanulóknak 1 Nem tudok 
eléggé gyönyörködni az életrajzok áthidalásán: jóformán nincs egyetlen 
évszám, vagy könnyen elfelejthető adat sem benne, mégis ott lüktet egy élet 
minden tanulsága. Néhány sorban szeretném példának ideírni azt, amit eddig 
lapokon át is tárgyaltunk : Petőfi életét, amelyet ő 20 sorban tökéletesen 
odavetít. Ez igazán elmondható érettségin is, mert elveket foglal magában, a 
jelentős fordulatokra mutat rá.

Ha aztán most azt kérdeznék tőlem, véglegesen megnyugszom-e iroda
lomtörténeti tankönyvünk formájában, azt kellene még mondanom : nem. 
Az én tapasztalataim szerint nagy szükség volna arra, hogy az írók tárgyalása 
közben szervesen beillesztenénk jellegzetes mondásokat, verssorokat és 
szakokat. Én ezt cselekedtem a Beöthy mellett is, persze óriási munkát 
jelentett számunkra a külön kísérő-jegyzet vezetése, de az eredmény, kezem 
alól régen kikerült tanítványaim hálás emlékezése, egyetemre lépésük után 
más iskolák tanulóival való vetélkedéseik nyomán leszűrődött meggyőződése 
azt mutatja, hogy ez a helyes út. Nem volna-e célszerű esetleg a jó öreg Toldy 
módszerét követni? Külön példatárt csinálni, mely akár az I. osztálytól kí
sérné a tanulókat, aztán a kézikönyvben valóban a szorosabb emlékezetre 
bízandó dolgokat rögzítenénk. Zsigmond könyve mellett is meg lehet oldani 
áz idézést, csillagos visszautalásokkal stb., csak éppen ez így egy kicsit zavaró.

Mindenesetre nagy nyereség Zsigmond Ferenc irodalomtörténetének II. 
kötete is, világosan látó, bátor szellem alkotása. Határozottan előbbviszi a 
nevelő-oktatás, sőt a tudomány és közművelődés ügyét is.

Nagykőrös.
Toros László.

*

Zsigmond Ferenc új tankönyvének két ismertetését azért közöljük, mert 
mindaketlö elütő szempontú, igen tanulságos és mert a könyv kapcsán szeret
nénk megkezdeni régi tervünk megvalósítását: hogy t. i. lehetőleg sok tantestü
let szóljon sozzá egy-egy közös fontosságú nagy kérdéshez. ( Szerk.)

P é te r  Z o ltá n :  S p ra n g e r , a  p sz ich o ló g u s. Mit deutschem Auszug. A debre
ceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem filozófiai szemináriumában 
készült dolgozat. Szerző kiadása. Debrecen. 1933. 92 oldal.

Ha valaki a mostani lélektani irodalmat búvárolja, meglepetéssel álla
píthatja meg, hogy mennyire forrong abban minden. Talán nincsen egyetlen 
tudományág sem, amelyben annyira kifejezésre jutna korunk lázas szellemi 
nyugtalansága, mint ebben. De hát ez természetes. Nemcsak a korviszonyok 
tükröződnek ebben a krízisben, hanem okozza az a tény is, hogy a lélektan 
a lélek minden őseredetisége ellenére is a legfiatalabb tudományág, hiszen 
azóta lehet róla komolyan beszélni, mióta Wundt megalapította Lipcsében 
az első szerény lélektani laboratóriumot, amely ma még első tanítványa, az 
alkotó ereje teljességében levő Krueger vezetése alatt áll, persze már hatalmas 
önálló intézetté fejlődött alakban, ahova a világ minden tájáról búcsújárókként 
igyekeznek a hallgatók. Magamat is egy teljes év munkája és feledhetetlen 
emlékei fűznek a négy vezető professzorhoz és a lelkes gárdához. Közvetlen 
tapasztalatból mondhatom tehát, hogy valóban forrong minden a lélektan 
területén. Jellemző, hogy a négy professzor közül három már eltért a Wundt 
irányától, maga a direktor is az alkatlélektan egyik előharcosává vált. Hiába, 
a lélektan csak most jutott a serdülő korba ! Ennek vívódásai törtek ki rajta.

Péter Zoltán doktori disszertációnak szánt, külsőleg-belsőleg értékes 
füzetében ezt a tanulságos erjedési folyamatot tekinti át és — ami nekem 
és bizonyára minden magyarnak, igen becses benne — magyar gondolat
körbe is “bekapcsolja, kifejezésre juttatva a maga egyéni felfogását. Szóval 
meg van benne mind az, ami és módszeres és rendszeres munkának ismertető 
jele. Egyesek előtt talán meglepetés, hogy az eredetileg történet-magyar szakra
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készülő, majd a debreceni gimnáziumban német szakra került, közben a 
papi képesítést is megszerzett fiatal tanár most hirtelen mint filozófusi 
pszichológus mutatkozik be, de akik tudják a sokirányú tájékozottság filozófia
jelentőségét, örömmel üdvözlik ezt a fejlődést. Különben is Spranger : „Az 
ifjúkor lélektana“ című nagy alapvető művének Nagy Miklóssal közösen 
készített fordításával már jelét adta ezirányú termékeny érdeklődésének, 
örülünk, hogy a fordításhoz fűződött kicsinyes viták nem vették el a kedvét, 
sőt a megkezdett nyomokon mind tovább halad. Mert ez a munka szerves foly
tatása előző foglalatosságának, amint a cím előre elárulja.

Áttekinti a lélektan fejlődését s igyekszik különösen a mai forrongás 
képét felvázolni. Szinte túlzott is talán szerintem a kétségbeesése és a túlságos 
elágaztatás, mert szerintem ma már elég jól kivehető a két főcsoport, amely
nek egyike : a Wundt-féle alulról felfele, a másik pedig mintegy felülről lefele 
épít. Tudom, hogy túlságosan merésznek látszik ez az átfogásom, de ilyen 
gazdag fejlődés mellett nem lehet szőkébb szempontokat alkalmazni. Mert 
mit csinált Wundt? Jött az orvosi pályáról, megundorodva a boncolásoktól, 
de hozva az orvostudomány egész fegyverzetét. A fiziológiai intézetben 
kezdte tisztább körök felé szárnyaló munkásságát, mely Wéber—Fecbnerék 
közvetlen hatása alatt lendült útjának. Természetes, hogy a kor pozitivista 
hajlamaitól is vezettetve az ember érzékszerveinek működését kezdte alapo
sabban vizsgálni, amelyek mögött azonban az ő szeme meglátta és felfedezte 
az örökkévaló lelket. Természetes az is, hogy az elemekből igyekezett tovább 
haladni s az a hatalmas munkásság, amit maga után hagyott, a legnagyobb 
hálára kötelezi a tudós világot minden téren. Nem régen egyik kiváló egyházi 
szónokunkról hallottam, ogy a Völkerpsychologie a legkedvesebb olvas
mánya és forrása. És ki tudná megmondani, hányféle irányban merítettek 
ebből az igazában másodrendű munkájából, amelyet már „félsüketen és 
vakon“ szerkesztgetett, a pompásan kiválasztott munkatársakra támasz
kodva. De ez sem utolsó jele a kiválóságnak ! Mindezt csak azért hozom itt 
fel, hogy éreztessem annak az egy kifogásomnak megokoltságát, amelyet a 
mű olvasása közben lépten-nyomon éreztem. Szinte túlságosan is huszárosán 
bánik el ,,az elemi lélektannal“, annak természettudományos módszerével. 
Wundtnak pont a pedagógia iránt volt a legkisebb érzéke, mint Meumann 
nyíltan elmondta, mégis milyen magasrendű, egyenesen „strukturpszicho- 
logiai“ jellegű kutatások megindítója lett. Vizsgáltatta a célszerű tanulási és 
tanítási módszereket, üdülés, pihenés kérdését, a tehetségvizsgálatokra 
nyomatékosan ráterelte a figyelmet pedagógiai terén is, a figyelem és érdeklődés 
kérdése meleg gondja volt, no, meg a gyermek fejlődéslélektana, hogy ne 
érdekelte volna ezt az egész emberiség fejlődésére gondoló nagy elmét !? 
Dehát fiatal kutatóknál könnyen megtörténik, hogy túl nagy hévvel állanak 
a maguk felfogása mellé. Pedfg a fejlődés már odavezet, amit Péter Zoltán is 
érint, hogy Spranger is keresi a kibékítő vonásokat. Az c rendszerével szemben 
még több kifogást is fel lehetne hozni, mint Péter Zoltán tette. Elsősorban 
úgy érzem, vékony deszkaszálakból van összeróva ismeretelméleti alapozott
sága, mely éppen a megértés központi jelentőségű fogalmánál kerül a leg
nagyobb veszedelembe. Akárhogy fúrja-faragja is a dolgot, megértés mégis 
csak az egyéniségnek a feladatba belehelyezkedéséből származik. Innen van, 
hogy azt tudjuk csak igazán megérteni, ami a mi egyéniségünknek megfelel : 
rokon lelkeket és jelenségeket. Ékes bizonyság erre maga Spranger: a maga 
ideális egyénisége bontakozik ki az ifjúság általa rajzolt lélektanában. Barátja, 
Walter Hofmann lipcsei professzor a maga érdeklődési körénél fogva mennyivel 
sötétebb képet rajzol „Die Reifezeit“ c. munkájában, amelyet pedig Spran- 
gernek ajánlott 1 Az sem mellékes itt, hogy bizony sok kiváló tanítvány 
csalódva jön el tőle, így kintlétemkor a lipcsei studensek lapjában az ifjúság 
egyik vezető szelleme keserű hangon nyilatkozott berlini tapasztaéatairól 
és bizony Spranger nem sokat tudott erre válaszolni. Pedig az illető ifjú éppen 
egyik kedves, volt lipcsei professzortársának a fia volt.

Szóval több óvatosságot az újakkal szemben is 1 Az ifjú Magyar Pszycho-
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lógiai Szemléből is látom, hogy nálunk is megindult már az ellenhatás az 
analizálás túlságos elhanyagolása ellen. Aki újabb nagy összefoglaló kísérleti 
lélektanokat figyelemmel kísér (pl. Fröbes-ét, melynek a címe is elárulja 
irányát !) láthatja, milyen hatalmas eredményeket produkált már az exakt 
eszközökkel dolgozó lélektan. Az bizonyos, hogy egyfelől lazítani, másfelől 
szigorítani kell a módszereken, hogy egy kutatón is átsugározzék sokféle 
arc, és lehetőség s akkor a lélektan és a pedagógia mérhetetlen nyeresége fog 
származni a forrongásból.

Általában nagy felkészültséggel, lendülettel, szép stílusban adja elő 
Péter Zoltán mondanivalóit, amelyek tudtommal ma már ,,summa cum laude“ 
fokozatot szereztek neki. Külön megdicsérem azért a bátorságért, amellyel 
német függelékében is ország-világ elé viszi azokat az érdemeket, amelyeket 
a mi nagy gondolkodóink, Böhm Károly és hű tanítványai szereztek a kül
földet megelőző áttörésükkel. Örömünket fejezzük ki, hogy Tankó Béla, a 
szívvel-lélekkel való professzor ilyen mértékben biztosítja a rábízott nagy 
hagyomány tovább élését. Bár mindegyik tanszéknél ilyen jövőre néző gondot 
láthatnánk a magyar protestantizmus javára !

Nagykőrös. Toros László.

M E G JE G Y Z É SE K .

M egjegyzés a k ö zép isk o la i re fo rm m a l k a p c so la tb a n . Mikor új kultusz- 
miniszterünk kinyilatkoztatta, hogy a középiskolák reformját végrehajtja, 
mindenhol őszinte örömet váltott ki nyilatkozata, örvendett mindenki, 
hogy abban a zavarban, melyet az utóbbi évtizedek hoztak, végre erős kézzel 
rendet teremt. Szakemberekkel folytak megbeszélések, gyors ütemben indult 
minden s végül is megmaradt újra az egész szervezet régi formájában, minden 
változtatás nélkül. Még annyi változás sem történt, amennyit szakemberek, 
tanáregyesületek egyaránt szerettek volna elérni : a gyorsírás is megmaradt 
a IV. és V. osztály rendes tárgya minden középiskolában. Itt újra hang
súlyozni kívánjuk, hogy igen fontosnak tartjuk e tárgyat, de nem tartjuk 
szükségesnek rendes tárgyként kötelező tanítását, mivel így nemcsak az 
tanulja, kinek rá szüksége van s ki kedvvel és így eredményesen végezheti 
munkáját, hanem kényszerből az összes tanulók. Nagy baja a gyorsírás beve
zetésének az, hogy vele fontos tárgyak vesztettek óraszámukból. Itt azt említem, 
hogy a IV. osztályban az ének a leánygimnáziumban két órájából veszít 
egyet s marad egy órás tárgy. Ha csak gyakorlás lenne az énektanítás célja, 
még meg lehetne ezt magyarázni, de ezen a fokon már elmélet mellett zene- 
történeti morzsákat is kíván az ambiciózus tanár tanulóinak adni. Hiszen 
ez a kor az, melyben a leányok a legfogékonyabbak ; vétek lenne .ha érdeklő
désüket ki nem elégítenék. A leánygimnázium V. és VI. osztályának tan
tárgyai közül amúgy is hiányzik a zeneismeret és a zene fejlődésének története, 
röviden zenetörténet, mely a líceum és még nagyobb mértékben a kollégium 
tantervében szerepel. Most megszűnt a budapesti evangélikus leánykollé
gium, az egyetlen a maga nemében, már ez is gimnázium ; így a leánygim
názium tantárgyai között, órái keretében szeretnénk tanulóinak számára 
valamely kárpótlást adni. Hogy tehetjük ezt, ha még a IV. osztály énekórái
ból is vesztünk? Önképzőköri munkával pótoljuk a zeneismeretekben való 
hiányt? Lehet, de ez csak kis vigasz nekünk, kik e tárgynak a középiskolákba 
való bevezetését szorgalmaztuk s vele törődtünk, mert örömünk volt benne 
tanítványainkkal együtt. Bizony, ez a tárgy és a művészettörténet igazán 
sok leányleiket nyitott meg és tett műveltté.

Még“ nincs meg bizonnyal az egységes középiskola tanterve, még talán 
lehet rajta változtatni. Már első tervezetében úgy véltem, hogy a göröggel 
párhuzamos modern nyelv nagy óraszáma mérsékelhető, hiszen eddig heti
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három órával is eredményt ért el az angol, francia nyelv tanítása. Az így 
nyerhető órákon lehetne az egységes gimnáziumban is művészet- és zenetör- 
tenetet tanítani. Igaz, hogy a görögösök ezt nem élvezhetnék, de leányokra 
nézve a megoldás teljesen helyes lenne, mert bizonyosnak látszik az, hogy 
elenyésző kis töredékük fog csak görögöt tanulni. A lélek művelésére első
rangú művészetkedveltető tárgyak így ellensúlyoznák az elvont tudományo
kat és hozzájárulnának a túlterhelés enyhítéséhez is. Ha csak két évet szá
nunk erre, akkor is sokkal többet adtunk növendékeinknek, mint amit nekünk 
gyermekkorunkban adott az iskola. Mi szomorúan tapasztaljuk ilyen tanul
mányaink hiányát s érezzük, hogy a mái nemzedéknek sok más mellett, ebben 
is többet kell kapnia, mint a régieknek. Böhm Dezső.

Üjjra szünidő meghosszabbítás ! Mindig ugyanaz a nóta, mindig ugyan
azok az indokok s mindig jönnek nagyképű tanárok — mint a cikkíró is —■, 
kik az aranysz?badságot kifogásolják s kik már befognák szegény tanulókat!

Túlterhelésről panaszkodunk, ennek orvosszerét keresik már hosszú idő 
óta : nos olyan ez, mint a Kolumbus tojása. A leghatékonyabb orvosszer az, 
ha az elvégzendő tananyagot hosszabb időre szétosztva végezzük el. Erre 
pedig a teljes, régi hosszúságú tanév a leghelyesebb szer. Ne vegyük el várat
lanul a tanév elejét, vagy végét, akkor nem lesznek túlterhelve a tanulók, 
kiknek üdülésére szokták éppen a szünidőt kitolni. Amúgy is nálunk úgy
szólván a legtöbb (a rendes nyári szünetet tekintve 1) a szünnap az egész 
világon : Dániában 77, Németországban 85, Ausztriában 89, Olaszországban 
90 napi szünet van, nálunk ezzel szemben 97. Csak Franciaországban, Angliá
ban és az Egyesült Államokban 100-nál több nap a vakáció, azonban itten 
a nyáron is foglalkoztatják a tanulókat.

S ha már ki kell toldozni a szünidőt, ne történjék az ilyen hirtelen, mint 
ez évben. Indokolatlan a dolog, mert a természet nem igazolta elrendelését, 
hiszen éppen az a néhány nap volt ez évben szeptember elején teljesen élvez
hetetlen, amelyet a szünethez csatoltak. Sajnos, hazánkban mindig a szep
tember vége a legszebb, olyan nagyon pedig már igazán nem lehet a szünetet 
meghosszabbítani, hogy ezek a napok beleessenek. Az iskolák igyekezzenek 
arra, hogy ismerkedő, tanulmányi, turisztikai kirándulásokkal tegyék a 
növendékek részére elviselhetőkké, sőt élvezetesekké az iskolai együttlét 
eme napjait. A ,,vénasszonyok nyara“ legyen a tanulóságnak tanulás mellett 
is kellemes. B. D.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O LA I HÍREK.

Az Országos Református Tanáregyesület a Szemle tavaszi számaiban közölt 
feltételek mellett a nyári szünidőben újból megnyitotta balatonboglári üdülő
telepét a saját és a testvértanáregyesületek tagjai részére. A központi igazgató
ság három turnus létesítését határozta el : július 1-től július 21-ig ; július 23-tól 
augusztus 13-ig ; augusztus 15-től augusztus 30-ig. Míg a tavalyi szezonban 
az üdülő kartársak és családtagjaik száma a 60-at is elérte, az idén egy-egy 
turnusban a létszám legfeljebb 45-ig emelkedett. E csökkenés oka igen jól 
megtalálható az idei rendkívül kedvezőtlen időjárásban, az egy év leforgása 
alatt történt kétszeres fizetésredukcióban, továbbá egészen bizonyos, hogy a 
Jamboree is sok üdülőt vont el telepünktől mind táborozó, mind tábort láto
gató tanárokban és tanárgyermekekben.

A kisebb létszám ellenére is a nyaraltatási akció a tavalyihoz hasonló 
szép siker jegyében folyt le anyagi és erkölcsi vonatkozásban egyaránt. 
A nyaralásra jelentkezőknek majdnem fele pártoló tag volt s minthogy ők 
személyenként és naponként egy pengővel többet fizettek, mint a rendes 
tagok, a számadások örvendetesen plusszal zárultak. Viszont kedély, derű,
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mulatság dolgában sem volt hiány, az egész nyár folyamán meghitt, barátias 
szellem, megnyugtató családi harmónia uralkodott a telepen. Érdekes meg
említeni, hogy a tavalyi nyaralók annyira megkedvelték az üdülőt, hogy a 
múlt éven beutaltaknak 44%-a visszavágyott és vissza jött az idén is.

A telepen nyaraló kollégák közül református középiskolai tanár 17, 
ág. ev. középiskolai tanár 7, állami középiskolai tanár 1, egyetemi tanár 2, 
református főiskolai tanár 2, nyugalmazott református középiskolai tanár 1, 
pártoló tag 22. Családtagokkal, vendégekkel, látogatókkal együtt körülbelül 
110 személy élvezte a nyugodt testi-lelki pihenést és találta meg kellemes 
szórakozását szépséges nyaralótelepünkön.

R ó m a  re n d e lk e z é s t bocsátott ki, hogy az istentiszteleti helyiségekből 
az összes művészietlen elemek eltávolítandók s gyertyák sem állíthatók fel 
és égethetők a templomban. A rendelkezés szerint a tanuló ifjúság már így 
nevelendő.

A  legú jabb  n é m e t n e m z e ti ünnep  : október 31-ike.
A n é m e t-ró m a i konkordátum törvényileg rendezi a német katholikusok 

vallástanítási jogait és kötelességeit.
Z sidó s ta t is z tik á k k a l foglalkoznak az amerikai egyházi lapok. Newyork

1.800.000, Csikágó 325,000, Philadelphia 270,000, Ukrajna 1.795,184, Románia
900.000, Lengyelország 2.854,000, Magyarország 473,310, Rómában 10,901, 
Angliában 397,000, Németországban 5151,379 lélek él.

A  y o rld  é rsek  e lő a d á s t  tartott Keresztyénség és kommunizmus címmel, 
melyben arra utal, hogy különösen a főiskolai hallgatóság körében erős a 
kommunista mozgalom.

A z a m e rik a i s ta t is z tik u s o k  egyházi beállításban foglalkoznak az analfa
betizmus statisztikájával s a következő adatokat közük. Nem érik el az 1 %-ot 
Dánia, Németország, Svájc, Hollandia, Finnország. Az 1%-ot meghaladja 
Svédország, Norvégia, Skócia és Anglia. Az Egj'esült Államok eléri a 6 %-ot, 
Franciaország 4%, Olaszország 3%, Spanyolország 6%, Portugália 7 %-ot 
mutatnak ki.

A  n ém e t k e re s z ty é n e k  bibliafordítási kísérleteket folytatnak. Munkála
taik igen érdekesek. A hegyi beszéd boldoggá nyilvánításait a megszokott 
Selig sind helyett így használják : Heil denen, die sich im Innersten arm 
wissen vor G ott.. .

A n ém et e v a n g é lik u s  if jú ság i mozgalmak hazánkban is megfordult és 
jól ismert vezére : D. E. Stange kivívta azt, hogy az egyesület tevékenységét 
továbbra is szabadon gyakorolhatja. Híressé vált tétele az : Mi neveljük 
az államnak az ifjúságot.

E lszászban  a német éra alatt az analfabéták száma 0.05% volt, ma pedig 
a francia katonai kimutatás szerint 12%.

A n y ák  isk o lá ja  címen új mozgalom indult meg. A családi élet megszilár
dítása érdekében indult meg az akció s az a terv, hogy szociálhigéniá, ház
tartástan, gyermekgondozás főtárgyakkal iskolánkívüli népművelési moz
galmat indítanak meg.

H elm u th  k ié li p ro fe sszo r értekezik a nemzeti szocializmus pedagógiá
járól s többek között a következőket mondja : Az eddigi pedagógiai egyesü
letek érdekszövetségek voltak, a Schemm bajor kultuszminiszter vezetésével 
működő új egyesület az első igazi pedagógusszövetség Németországban. 
Ennek a mozgalomnak két pillére : Isten és a nép. Érthető az új mozgalom
ban az akadémikusok elleni lázongás, hiszen ők voltak a liberálizmusnak és 
materiálizmusnak a propagálói. Az új egyesület kettős programmja : a peda
gógusok krisztiánizálása és az ifjúság tiszta evangéliumi szellemben való 
nevelése.

Közli : Gaudy László.

Debrecen szab. kir. város és a Tiszántúli Ref. Egyházkerület Könyvnyomda-Vállalata 1933



Az Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1933 február 
20-tól 1933 augusztus 31-ig a következő befizetések történtek :

1. Tagsági díjba: Budapesti Baár—Madas Ilié. 2 tag 8.— P, 
Hódmezővásárhelyi gimn. 2 tag 8.— P, Balogh Imre D. pt. 12.— P, 
Marton Sándor Kecskemét 4.— P, Budai Gergely Budapest 8.— P, 
Borsos József Debrecen, pt. 12.— P, Sárospataki tanítóképző 1933— 
34-re 28.— P, Békés 1933—34-re 48.— P, Daru Mihály Nagykőrös 
4.— P, Polacsek Ilona pt. 5.— P, Andorffy Sára pt. 5.— P, Flasch 
Béla pt. 5.— P, Szűcs Ferenc pt. 4.— P, Szabó István pt. 12.— P.

2. T. Gy. N. A.-ra : Kunszentmiklós II. 257—.60 P, Budapesti 
gimn. 143.30 P, Pécsi leánypolg. 145.68 P, Kecskeméti tanítónőképző 
452.48 P, Debr. gimn. 60.48 P, Debr. gimn. júniusi beírás 996.80 P, 
Nagykőrösi polg. 18.86 P, Kisújszállás 17.92 P, Debr. leánypolg. 
37.76 P, Debr. leánygimn 76.24 P, Miksolci leánygimn. 6.72 P, Békés 
7.17 P, Nagykőrösi gimn. 11.20 P, Debr. tanítónőképző 11.20 P, 
Sárospataki gimn. 114.67 P.

3. Protestáns Tanügyi Szemlére : Dunántúli egyházkerület 100.— 
pengő, Nagykőrösi gimn. 80.— P, Miskolci leánygimn. 80.— P, Debr. 
gimn. 5.— P, Debr. gimn. júniusi beírás 215.50 P, Debr. leánypolg. 
Í0.06 P, Debr. leánygimn. 17.04 P.

Jakucs István, 
pénztárnok.
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I Borsos Károly |

1871 márc. 4—1933 okt. 2.

A tiszántúli református középiskolák két éven át működött 
felügyelője hosszú szenvedés után elköltözött az élők sorából. Szenve
dése nemcsak testi volt. Életén megdöbbentő választóvonal húzódik 
végig : túl rajta egy derűs, munkás, sikerekben és megbecsülésben 
gazdag pálya van, innen pedig egy összeomló világ romjai közt 
emésztő, de szinte reménytelen küzdelem.

Borsos Károly igazi pedagógus családból született (Kéthely-en, 
Somogy m.-ben) s maga is született pedagógus, amiről hálás tanít
ványainak egész serege tesz bizonyságot. Közülök egyik így emléke
zik meg róla : „Tanítványa voltam, ma is elhomályosodik a szemem, 
ha rágondolok. Hogy latin-szakos tanár lettem, azt egyedül az ő 
szerető oktatása váltotta ki belőlem.“ Ennél többet tanári működé
séről alig lehetne mondani, ebben a mondatban benne van a szeretet, 
a módszer elismerése, a célkitűzés átvétele.

A tragikum éppen abban jelentkezik, hogy Borsos Károly körül 
kihűlt a világ, megváltoztak a módszerek, mássá lett az élet cél
kitűzése is. Míg Mezőtúron alig kétévi tanárkodás után (1906-ban) 
igazgatói székbe emelte a bizalom s egy város lelkes ragaszkodása 
kísérte munkásságát, Debrecenbe nem bírt sohasem igazán be
gyökerezni. Egyik komolyhangú nekrológ magyarázatot keres erre 
a fájdalmas tényre. „A mai világban nem arra van szükség, hogy 
valaki menjen emelt fővel, nyugodt önérzettel a helyesnek fel
ismert úton előre, hanem arra van szükség, hogy folyvást figyelje a 
szelek változásait és hajladozzon, ingadozzon jobbra-balra, amint 
a népkegy kívánja. Nem arra van szükség, hogy szeresse az ember
társait, dolgozzék értük és hozzon meg a közért minden tőle telő 
áldozatot, hanem arra, hogy az embertársai hálán ügyesen tudjon 
felfelé kapaszkodni, szép frázisokat mondjon el a nép javáról és 
minél több egyesületben foglaljon el vezéri pozíciót. Borsos Károly 
nem értette ezeket az újszerű fogásokat, azért hát nem is lehetett a 
mai világban nagy ember.“ Ezekben a szavakban van keserűség elég : 
egészen bizonyosan Borsos Károly is ilyenformán foglalta volna össze
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utolsó éveiben te tt tapasztalatait. De akik csak a debreceni felügyelőt 
ismerték, azok megláthattak egy más vonást is az ő arcán : mindig 
a régi szeretet után vágyott vissza, tekintete a múltba' révedt s a 
körülötte lejátszódó eseményeket, forgolódó személyeket is össze
hasonlító szemmel nézte. Mezőtúron az egyház, a város közéletében 
előkelő szerepet töltött be : népművelési előadásokkal, a népgimná
zium megteremtésével, internátus alapításával széles rétegek háláját 
vívta ki s ez a hála arany-árnyként kísérte. A felügyelői állás pedig 
hivatalos személlyé tette, aki újabb emberekhez hozzászokni már 
csak nagy önmegtagadással tudott. Jellemző nemes lelkére, hogy 
teljes erejével megpróbálta. De mégis idegen maradt Debrecenben : 
nem annyira azért, mintha mások tarto tták  volna annak, hanem 
azért, mert maga érezte magát otthontalannak. Hiányzott életéből 
az idillikus csend. Kertje nem volt, pedig egykor legfőbb büszkeségé
nek a maga oltványait tekintette. Az ő baráti köre még a klasszikus 
világ fenséges nyugalmi hőseitől tanult életformát és volt módjuk 
ennek megfelelően berendezni életüket. Mennyire más tanár- és 
tanítványsereg nyüzsgőit őkörülötte, mint az a kenyérgondoktól 
fáradt, idegességbe vesző új nemzedék, amelyet most neki kellett 
irányítania ! A modern áramlatok felé megértőén próbált közeledni, 
de már nem volt ideje ahhoz, hogy harmóniát teremtsen a régi és 
az új között. Dóczi Imrének utóda volt lélekben is. És ha Dóczi 
Imre minden „újdonságot“ egy jellegzetes kézlegyintéssel szeretett 
elintézni, Borsos Károly ezen túlemelkedett, hanem azért mindig 
összehasonlítgatta a jelent a múlttal. Az ilyen egybevetésen pedig 
a jelen csak vesztes lehet, mert „a megszépítő messzeség“ takarója 
hiányzik róla.

Hosszasan időztünk ennél a gondolatnál, mert bennünket köz
vetlen közelről érint. Egyesületünk belső életéből kivonta magát 
s lapunk szerkesztésétől is megvált. Pedig ő teremtette meg a Prot. 
Tanügyi Szemlét, nemcsak az eszme, hanem főleg a gyakorlati ki
vitelben áldozott szívós munka látszólag elválhatatlanul összeforrasz
to tták  vele. Érdemeit öt évfolyam hirdeti, de nem volt rábírható, 
hogy azóta egyetlen egy sort is írjon szeretett lapjába. Holott neki, 
az egyházkerületi iskolák felügyelőjének, a középiskolai tanügy egyik 
leghivatottabb vezérének szükségképpen kellett, hogy legyen mondani
valója a tanársághoz. Hallgatott. Nagyon szép, nemes gesztussal, 
a tőle megszokott finom tartózkodással vonult vissza, ám mégis 
csak távolságot állított a jelen és a múlt közé, aminek áthidalására 
nem bírtuk megtalálni a módot. Ez nekünk nagy veszteségünk ; 
ezért volt számunkra különösen is eleven probléma az ő utolsó évei
nek története.

Mikor végiglapoztuk ötévi szerkesztői munkásságának eredmé
nyét, megjelenik előttünk egész lelke a maga valójában. Törhetet- 
leniil puritán, sokszor nemes felháborodásában izzóvá feszülő lélek 
ez : mintha Toldi Miklós alakja jelennék meg előttünk. Azé a Toldié, 
aki megszokta az erőnek, a becsületes, nyílt sisakkal való harcnak a
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korát s nem bírja elviselni az ú j hadi-eszközök által terem tett új vilá
got. Nem. Nagymagyarország, nem egy erős, viruló, önérzetes re
formátus egyház, nem egy diadalmasan jövőbe néző, lelkes, klasszikus 
hagyományoktól fűtött ifjúság, hanem egy törpe nemzet, vajúdó 
egyház, válságba jutott lelkű fiatalság van körülöttünk. I tt minden 
és mindenki átalakulóban van : új életformák és lehetőségek jelent
keznek, egyelőre sok szennyel és sárral, mint a frissen fúrt kút vize, 
de a megtisztulás reményével. Borsos Károly csak az átmeneti zűr
zavart látta s talán mi sem érjük meg a lehiggadást. Mi azonban 
hiszünk benne és próbálunk harcolni érette ugyanolyan hittel, 
amilyennel ől szállt harcba ifjúsága eszményeiért. A harcban pedig 
ő mindig eszményképnek marad előttünk, ő  talán úgy érezte, kor
társai úgy hiszik, hogy a „dilexi iustitiam, invidi iniuriam, propterea 
morior in exilio“ teljesedett be sorsán, mi pedig azt reméljük, hogy 
mivel szerette az ifjúságot, egyházát, a hazát, mivel ideális lelkese
déssel harcolt egy hosszú életen át nemes célokért, elsimul emlékéről 
minden fájdalmas vonás és tiszta, tiszteletreméltó arccal reánk 
tekintő eszmény marad.

Debrecen. Sons Béla.

A  napilap az iskolában.
A kérdés, amelyet az alábbiakban megvilágítani óhajtok, a 

következő : Adhat-e a közép- vagy középfokú iskola olvasóterme 
vagy ifjúsági könyvtára útján napilapot is tanítványai kezébe?

A református fiú-középiskolák és tanítóképzők a világháború 
előtti időkben csaknem kivétel nélkül adtak ; valószínű, hogy ahol 
olvasóhelyiség van, o tt a legtöbb ma is ád, anélkül, hogy eljárásá
nak helyessége felől a legcsekélyebb kételyt táplálná. Néhány tanító- 
és tanítónőképzőnk azonban az ifjúsági könyvtárjegyzék-tervezetre 
adott válaszában kérte, hogy a jegyzékbe napilap, vagy napilapok 
is vétessenek föl, mert különleges nevelési céljaiknak elérésében 
ezeknek is szerepet kell juttatniok s ez a kérelem tette  a kérdést 
időszerűvé.

A múltban, noha a nyomtatott betű esetleges romboló hatásá
ról akkor sem kellett a pedagógusokat fölvilágosítani, tudtommal 
senki sem emelt szót az ifjúsági olvasótermek napilapjai ellen. Az 
életre nevelés eszközét látták bennük s az értesítők némi büszkeség
gel számoltak be róla, hogy az olvasó- vagy önképzőkör a szépiro
dalmi és tudományos folyóiratok mellett hány napilapot járatott.

Vájjon ma tiltakoznunk kell az ellen, amit alig húsz évvel eze
lőtt, hallgatólagos belenyugvással helyeseltünk? Hiszen nevelői tevé
kenységünk közben ma is nem egyszer hivatkozunk hírlapi közle
ményekre s munkánkat lényegesen megkönnyíti, ha a kérdéses cikket
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növendékeink is olvasták. Erkölcsi értékeket féltünk a napilapok 
rombolásától?

Akkor bizony a szépircdalmi lapok tartalmát is alaposan meg 
kell rostálnunk ! Nemkülönben a tudományos folyóiratokét, ha a 
napilapot azért tartanók veszedelmesnek, mert növendékeinkkel 
nem nekik való ismereteket közöl. És ugyanilyen óvatosak legyünk 
velük szemben akkor is, ha a napilap kártékony hatásától érzelmi 
vagy világnézeti téren félünk.

Mindez föltétlenül igaz.
Gyakran vehetjük hasznát egy-egy hírlapi közleménynek, 

viszont mindenféle folyóirat rejtegethet veszedelmeket az ifjúság 
számára. Mintahogy városvégi kirándulás, vagy egyszerű vegytani 
kísérletezés közben is érheti súlyos baleset növendékeinket s egy 
utcai jelenet, egy mozidráma-plakát nagyobb hatással lehet rájuk, 
mint ezer tanár. Az is bizonyos, hogy az iskola alig akadályozhatja 
meg növendékeit az újságolvasásban, még akkor is, ha egész napju
kat tanári felügyelet alatt töltik. Lehet-e ilyenformán komoly okunk 
arra, hogy a napilapot, mint nem kívánatos olvasmányt, száműzzük 
az iskolai olvasószobák asztaláról?

Én azt hiszem, igen ; és pedig azért, mert sokkal nagyobb a 
romboló, mint az építő hatása. Ha végiggondolunk bármelyik napi
lapunk közleményein, be fogjuk látni, hogy ifjúságunknak arány
talanul nagy árat kell fizetnie a belőle nyert épülésért, még abban 
az esetben is, ha az illető szám véletlenül nem hirdet az iskolával 
ellenkező erkölcsi elveket s nem tesz nevetségessé az iskola által tisz
telettel emlegetett eszméket és egyéneket. Minthogy ítéleteiben 
mindig pártszempontok vezetik, lehetetlen a sok közül a „legjobbat“ 
kiválasztani s ezen nem segít az „audiatur et altera pars“ elve sem, 
két-három napilap járatása ; mert ennyinek elolvasására nincs ifjú
ságunknak ideje s ha volna, sem juthatna általa más eredményhez, 
mint a tekintélyek lerombolásához éppen abban az életkorban, mikor 
a lélek legepedőbben vágyik magasztos ideálok után. Már pedig 
bölcsen kívánja Imre Sándor, hogy „benn az iskolában ne lehessen, 
aki a nevelés célzatával ellenkezően hat a növendékre.“1

Tudományos, vagy szépirodalmi folyóiratnak sincs o tt helye, 
ha ezt teszi ; de ezek a szaktanárok által könnyen ellenőrizhetők s 
veszedelmesnek látszó számaik feltűnés nélkül eltávolíthatók. Ügy 
vagyunk velük, mint a kirándulásokkal vagy a kémiai kísérletek
kel : megfelelő ellenőrzés mellett veszélyességük szinte tökéletesen 
megszüntethető. Gondos tanári revízió nélkül semmiféle írásművet 
sem adhat az iskola az ifjúság kezébe, mert a felelősség föltétlenül 
reá hárul érte ; a napilapokkal szemben ez az ellenőrzés óriási mun
kát, a felelősség vállalása rendkívüli éberséget kíván s a kifogásolt 
számok eltávolítása a veszélyt nem szünteti meg, sőt inkább, a  
figyelmet fölkeltvén, fokozza. I tt az lehetne egyedüli megoldás, ha

1 Neveléstan 313. 1.
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a napilapot a legfelsőbb évfolyam tanári vezetéssel olvasná, a cikket 
részletesen megtárgyalná, amikor is vezető tanárnak igyekeznie 
kellene az iskola álláspontját érvekkel alátámasztva, érvényre ju t
tatni. Hogy ez a feladat nemcsak nehéz és kényes, de veszedelmes 
is s hogy az erőlködés eredménye mindig kétes, azt fölösleges hang
súlyozni.

Szerencsére középiskolákban nincsen reá szükség. A középis
kola nyugodt lelkiismerettel zárhatja be olvasószobája ajtaját a 
napilap előtt. Amiatt ne legyen kétségei, hogy az iskola falain kívül 
mégis olvashatnak napilapot növendékei. Ez sajnálatos tény, de 
semmi esetre sem jogosíthatja öt fel arra, hogy maga is osztogassa 
a mérget. Iskolán kívül sok mindenhez hozzájutnak a növendékek, 
ami ártalmas és éppen ezért t i l to t t ; de vájjon jut-e ezért valakinek 
eszébe, a tilalmak megszüntetését, vagy éppen a tilto tt cselekede
teknek iskolai rendszeresítését kívánni? Az iskolának mindenképpen 
arra kell törekednie, hogy a napilapok olvasását az iskolán kívül 
is megszüntesse. Figyelmeztesse a szülőket azokra a veszedelmekre, 
amelyek felügyelet nélkül újságot olvasó gyermekeiket fenyegetik 
s amelyek semmivel sem ártatlanabbak, mint a mozidrámák vagy 
a füzetes detektívregények veszedelme. Legfeljebb az által csökkent
hetők valamelyest, ha az újság csak a szülők előzetes és gondos cen
zúrája után ju t a gyermek kezébe.

A pubertáló és adoleszcens-kor újdonság-szomját jól szerkesz
tett, eleven ifjúsági hírlapokkal igyekezzék az iskola kielégíteni, 
aminővel az elmúlt tanévben Gajda Béla budapesti igazgató próbál
kozott? Ezek mellett még mindig volna létjogosultságuk az irodalmi, 
vallásos vagy tudományos célkitűzésű ifjúsági folyóiratoknak.

Ha a napilapot magunk tesszük le az ifjúsági olvasóterem asz
talára, akkor fölösleges fáradozás az ifjúsági könyvtárak anyagának 
megválogatása és ellenőrzése; akkor anachronizmus néhány isko
lánk élénk tiltakozása az ellen, hogy kissé erotikus, vagy erkölcsi 
felfogás tekintetében nem éppen makulátlan regényeket, az iro
dalomtörténeti szempont nevében besorozzunk az ifjúsági könyv
tárak állományába. Hiszen egyetlen napilap-szám több erkölcsi ki
siklást, több erotikumot tartalm azhat, mint a kifogásolt regények 
mind valahánya ; amivel semmiképpen sem óhajtom e regényeket, 
mint alkalmas ifjúsági olvasmányokat védelmembe venni.

Azt se felejtsük el, hogy a napilap a legfelsőbb osztályosok kezé
ből a kisebbekébe is kerülhet; már pedig, afelől bizonyára senki
nek sincsen kétsége, hogy oda nem való.

Ilyenformán tehát a középiskolából kilépő ifjúság nem fogja 
ismerni az életet — sóhajthatnak fel a napilap védelmezői. Vájjon? 
Az az igazi élet, amelyet a napilap tá r szemeink elé? S az a tisztább 
légkör, amelyben az iskola igyekezett őket nevelni, csak arra jó, 
hogy annál nagyobb legyen a csalódásuk ha kilépnek belőle?

Ami a napilap közleményeiben az ő számukra értékes lehet, 
azt a gondos nevelő bizonnyal felhasználja, anélkül, hogy a szemetet
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is eléjük öntené, mondván : íme, ilyen az élet ! Gyönyörködjetek 
benne!

Egyébként pedig manapság a középiskolából kilépő növendék 
a legtöbbször nem áll elhagyottan az élet kapujában : szülein kívül 
egyesületek, szövetségek gondoskodnak továbbvezetéséről, amely
nek során az újságolvasás elveszíti minden veszedelmesség'ét.

Más a helyzet a tanító- és tanítónőképző-intézetekben. Ezekből 
az iskolákból a legtöbb esetben egyenesen az életbe lép ki a növen
dék, ahol a maga lábán kell megállnia. Itt kétségtelenül jogot for
málhat az iskola arra, hegy nevelési eszközei közé a napilapot is 
bevonja éppen abból a célból, hogy különbséget tudjanak tenni napi
lap és napilap között. Ám pillanatra sem szabad felednie, hogy ez az 
eszköz rendkívül veszedelmes sa legéberebb ellenőrzést kívánja meg, 
miként arra már fentebb rámutattam. Egyszerűen az olvasóasztalra 
dobva, használni itt sem fog, ártani annál inkább.

Debrecen. Szondij György.

Azt már megállapítottuk, hogy rajzolnunk kell a természetrajz
ban. Csakhogy nehéz ám eleget tenni a követelményeknek, mivel a 
legtöbb tárgyat igen nehéz lerajzolni, a munka sok időt vesz igénybe, 
emellett olyan fokú ügyességet kíván, amit nem lehet megkövetelni 
minden tanulótól.

A kivitelt két csoportra oszthatjuk : 1. a tanár, a tanító rajza, 
2. a tanulók rajza.

Nézzük először, hogy milyen szempontok vezessék a tanerőt 
a természetrajzi oktatásban a rajznál, vagyis az a kérdés : mit és 
hogyan rajzoljunk és rajzoltassunk. A rajz tárgyára vonatkozólag 
B. Schmid1 állítja fel a legáltalánosabb követelményt : A rajz a 
biológiai oktatás képét adja és sokoldalú legyen. Ami a szövegben a 
kép, az legyen az oktatásban a rajz“ . Le kell azonban győznünk 
előzőleg a tanárok előítéletét, hogy t. i. nem tudnak rajzolni. Mindenki 
ért hozzá, aki megpróbálja és kissé gyakorolja magát könyvek, minta- 
gyűjtemények alapján. Budapesten az egyetemen a természetrajz- 
szakos tanárjelölteket külön tanítják szakrajzra, állati és növényi 
ábrázolásokra. Ha a többi egyetemünkön nincs is szakrajz-tanfolyam 
óra, azért ott vannak a professzorok. Mi is professzorainktól tanul
tunk rajzolni annak idején. Igaz, hegy Apáthy István a kolozsvári 
egyetemen világhíres rajzokat csinált. Ő hangoztatta előttünk mind
untalan, hogy amit tudunk, azt rajzolni is le kell tudnunk ; ha nem 
tudjuk lerajzolni, akkor csak szótudásunk van, de nem aktív szem
léletünk. Ma már tudjuk, hogy Apáthy Istvánnak mindenben igaza

Ki, mit rajzoljon a természetrajz-órákon ?

1 D e r  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  U n t e r r i c h t ,  p .  2 6 5 .
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volt. Amit le tudtunk rajzolni, az örökké meg is maradt emlékeze
tünkben.

Óra előtt próbáljuk ki a rajzot a táblán, amikor még kezdők 
vagyunk, hogy meg tudjuk becsülni a teret és a kréta hatását. A 
táblán természetesen nehezebb rajzolni eleinte, mint a papirosra, 
mert a tábla közel van és mégis nagyra kell rajzolnunk az ábrát. 
Csak úgy vesszük észre sokszor a hibát, hegy az osztály végére me
gyünk.

Arra nézve, hogy mint rajzoljunk, nincs szabály, de nem is lehet 
ilyet felállítani, mivel az teljesen az elibénk tűzött céltól, az osztály 
tehetségétől, kézügyességétől , az időtől és a tárgytól függ. Legálta
lánosabb szabálynak tán azt mondhatjuk ki, hogy a rajznak csatla
koznia kell a valóságos tárgy megfigyeléséhez és megszemléléséhez. 
Nehéz ezt teljesíteni, főleg az alsó fokon. Könnyű volna, ha mindent, 
am it tanítunk, amiről magyarázunk, odaadhatnánk a tanulók kezébe. 
De utóvégre is ez az ideális cél és amennyire csak lehet, ennek a meg
valósítására törekszünk. Csak arról tanítsunk, am it be is tudunk 
mutatni.

Ha a tanárnak nincs kiváló rajzképessége, akkor ne akarjon 
a művészi rajzokkal versenyezni. Landois2 kívánságai túlzottak, csak 
festőművész taníthatna akkor természetrajzot. Szerencsétlen „vonal- 
hálózat“-ot ajánl görbe és egyenes vonalakból. Ez értéktelen, kivihe
tetlen gépmunka. Jobb ennél a blokírozás, ami abból áll, hogy meg
rajzoljuk a tárgy alapformáját, bele a részleteket, melynél a szem 
folyton igénybe van véve, nem úgy, mint a vonalhálózat szerencsét
len kopirozásánál! — mondja Schoeniehen.3

A tanárnak a tanulók elölt készülő rajza többet ér, mint a legjobb 
kész tábla. Mikor pl. növénytani órán kiosztjuk a növényeket, vagy 
az iskolakertben megszemléljük, először beszéljük meg a tárgyat és 
csak azután fogjunk hozzá a rajzoláshoz. A tanulók rendesen csak 
egyes részeit figyelik meg a tárgynak, a mi feladatunk, hogy figyel
müket ráirányítsuk az egészre is. A megbeszélés ne a tanár leírása 
legyen, mert ez ellenkezik az önállóság, a munkáltató-iskola elveivel. 
A megbeszélés után vagy a tanuló rajzol, vagy mi rajzolunk a táblán.

Hogy kész rajzot vagy képet állítsunk a tanulók elé, annak nincs 
sok értelme, legföljebb ismétlésnél, de magyarázatközben, új anyag 
közlésénél elsőrendű fontossága van annak, hogy a rajz a tanulók 
előtt készüljön, mert ezáltal élénk és tanulságos lesz egyrészt az óra, 
másrészt rászorítjuk a tanulót a megfigyelésre, amit Lay4 annyira 
hangoztat. így hát a tanár csak vázlatos rajzot készítsen. Egész állat- 
képet csak ritkán adjon, de ha jól tud rajzolni, akkor a harkályt 
jellegzetes kúszó állásában, a kacsát, libát úszás, a gólyát repülés
közben — egészben is—  ábrázolhatja. A rajznak főfeladata az állat

2 Das Studium der Zoologie mit besonderer Rücksicht auf das Zeichen 
der Tierformeil. Freiburg.

2 Methodik und Technik des naturgescht. Unterrichts, p. 330.
4 Methodik des naturwiss. Unterrichts, p. 120.
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vagy növény egyes részeit pontosan, az élettani és biológiai való
ságnak megfelelően rajzolni. Eszerint négyféle vázlatkép lehetséges : 
leíró, fejlődési, élettani és biológiai.5

Leírók az alaki egységeket ábrázoló rajzok. Ezeknek alapja 
a biológiai szemlélés, azért sokszor használjuk őket. Mindenesetre 
ne a tanár rajzolja le az egész rajzot, hanem a tanulók is próbálják 
a rajzolandó tárgy alakját felfogni és ábrázolni. Ha a tanár rajzolja 
az egészet, az a veszély fenyeget, hogy a tanulók egészen elhagyják 
a szemlélést, gépiesen mennek a tanár táblarajza után. Amikor na
gyobb alaktani összefüggésről, pl. virágkeresztmetszetről (diagramm) 
vagy csontvázról van szó, akkor csak lassan rajzoljuk a már teljesen 
megállapított és felismert részeket, tehát a virágnál először a csészét, 
azután a sziromleveleket, porzókat stb.

A leíró vázlatrajz mintegy képírás, mely a formákat ábrázolja. 
A többi vázlatrajzok a természeti folyamatokat ábrázolják, tehát a 
rajzoknak egész sorozatára van szükség, mivel ezek egy bizonyos 
állapot pillanatfényképei. A tanulóknak nem lehetnek minden stú
diumra nézve, pl. a növénytanban élő példányaik (gondoljunk csak 
a trópusi, gyarmati növényekre), azért a tanár rajzára feltétlenül 
szükség van.

Az élettani vázlatrajz szemlélteti az egy bizonyos szerven végbe
menő életfolyamatokat, m utatja a szerv teendőjét, tehát nem alak
viszonyokat ábrázol. I tt  sem lehetséges mindig, hogy a tanulók meg
figyeléseket végezhessenek, pl. nem figyelhetik meg az éjjeli lepkék 
táplálkozásának módját. Ebben a tanár közléseire vannak utalva.

Végül a biológiai vázlatrajz alaktani vagy fejlődéstani jelensé
geket ábrázol ; megpróbál azonban összehasonlításokat is tenni. 
Persze az egész csak szűk körben mozoghat tanítványaink korlátolt 
ismeretkörénél fogva. A legmegfelelőbb terület erre a célra a növény
tanban a virágok élete.

Általában a tanár minden rajza tiszta és világos legyen, mert 
csak így van nevelő hatása. De azért ne cifrázzuk és pepecseljük a 
rajzot. A tanár feltétlenül jól értse tárgyát, mert a tanulóknak fe
gyelmi tekintetben is imponál tanárának biztos és nagy tudása. 
Azután a tanárnak biztos szemmel fel kell ismernie a lényegest és 
csak azt szabad rajzolnia. A németben több kiváló munkát találunk 
erre a célra.6

5 Schoenichen i. m.
6 Eichler : Blütendiagramme. Leipzig. — Janson : Skizzen und Schemata 

für den Zoologischbiologischen Unterricht, zugleich zum Gebrauch für Studier
ende der Naturwissenschaften. Leipzig. •— Koehne : Repetitionstafeln, f. d. 
zoologischen Unterricht. Berlin. — Lay : Schematische Zeichnungen zur Tier-, 
Menschen-, Pflanzen- und Minerslienhunde. •— Schoenichen : Zoologische 
Schemabilder. Stuttgart. •— Schoenichen : 80 Schemabilder aus d. Lebens- 
gesch. d. Blüten. Braunschweig. •— Strausz : Naturgeschichts—Skizzenbuch. 
— Vogel und O hm an n: Zoologische Zeichentafeln. — M agyarban: P ap p  
Dezső dr. és Fellegi A lajos : Állattani Lapok. I—II. Középiskolák I. és II. oszt 
számára.
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Színes kréták segítségével elérheti a tanár a világosság kívánatos 
fokát. Természetesen nem szabad túlozni. Ne legyen a rajz színes 
másolás rikító színekkel, vigyáznunk kell ugyanis az esztétikai ha
tásra is. Ugyanazt a szervet, növényrészt ugyanolyan színnel rajzol
junk (csésze : zöld ; párta : piros ; porzó : sárga ; stb.). Ugyanígy 
járunk el az állattanban is.

Nem minden táblarajzot utánozhatnak a tanulók, de annál 
gondosabbak legyenek a másolandó rajzok. Elsősorban az osztály 
tanulóinak technikai képességeihez kell igazodniok. Ezen" a téren 
sokszor hibáznak a tanárok és tanítók, mert minden időben egyfor
mán vázolják fel az ábrákat.

Ha gyakran elhibázzuk a rajzot, az a tanulókra is hatással van, 
elkedvetleníti őket. Különös gondot fordítsunk a rajzok felírására. 
A tábla felső szélére írjuk a növény vagy állat nevét, minden rajz 
alá pedig, hogy mit ábrázol pontosan. Csak így érünk el eredményt, 
különben a füzet zagyvalék lesz. Vigyáznunk kell, hogy az esetleges 
számozásoknál (porzók, levelek) ne tévedjenek a tanulók, magunk 
is írjuk fel mindig a táblára. Ezek csak első pillanatra látszanak lé
nyegteleneknek, valójában nagyon is fontosak. Sokszor elég már 
az áttekinthető írásbeli összefoglalás. Pl. a cserebogár átalakulását 
így érzékíti Schoenichen :7

Tavasz Nyár Ősz Tél

1929 bogár áttelel
y lárva (álca)

pete fiatal lárva alakban

1930 idősebb lárva

1931 nagy lárva

1932 Kifejlett lárva báb bojár
(a földben)

1933 bogár
(a föld fölött)

Ugyanezt rajzon is feltüntethetjük, amint azt Hassenpflug köny
vében8 látjuk. A rajz a fiatal tanítónak, tanárnak eleinte igen sok 
nehézséget okoz, mert nincs gyakorlata, hogy meg tudja ítélni a vona
lak hatását. Schoenichen erre nézve azt a tanácsot adja, hogy óra 
előtt a rajz főbb pontjait jelölje ki. Ezt könnyen megtehetjük ott, 
ahol külön előadó-terem van. Ennek az eljásásnak még az idősebb

7 Meth. u. Technik d. naturgesch. Unt. p. 338.
8 Der Weg zum Herzen der Natur. Haase. Leipzig, p. 173.
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tanár is jó hasznát veheti bonyolultabb rajzoknál. Eppler azt ajánlja,, 
hogy száraz, fehér krétával rajzoljuk le előre és töröljük le szárai 
szivaccsal, akkor már elég nyom marad vissza a táblán. Feltétlen 
kelléke azonban ennek : a tábla tisztasága. Hogy a tábla tiszta legyen, 
előbb száraz kendővel töröljük le róla a krétát, azután mossuk le 
szivaccsal, utána megint tiszta száraz ronggyal szárítsuk le.

Arra kell törekednünk, hogy a rajzot a tanulók a hátsó padokból 
is jól lássák. Különösen a kék- és ibolyaszínek látszanak nehezen. 
Ha két párhuzamos vonalat kell húznunk, vájjuk ki a krétát hosszá
ban késsel. Ha a két párhuzamosnak egymástól messzebb kell lenni, 
akkor szorítsunk az ujjaink közé két krétát, úgyhogy egy mozdulattal 
két vonalat tudjunk húzni. Mikor nagyobb síkot akarunk ábrá
zolni, keresztbe vegyük kezünkbe a krétát, mire egyenletes síkot 
kapunk. Ha állandó rajzot akarunk, olajkrétával rajzoljunk sötét 
csomagoló papirosra, vagy fehér hengerpapirosra.

Ezen módszerek által a gyermek figyelmét is neveljük, meg
figyelőképességét rögzítjük, amely alapja minden magasabb szellemi 
tevékenységnek. Mikroszkópiumi készítmények rajzolásánál a fentiek 
szerint is járhatunk el. Ha a tárgy kicsiny, ami igen gyakran meg
esik, akkor a nagy faliképről megmagyarázzuk, megértetjük és csak 
azután rajzoltatjuk a vázlatot. Ha nincs képünk valamihez, akkor 
azt rögtön rajzoljuk le, mert a puszta szó vajmi keveset ér.

Ha olyan kisebb állatokat rajzolunk, amelyeket ők is ismernek, 
segítségül hívhatjuk az ő emlékezetüket. Az órát egészen mozgal
massá tehetjük, amikor ismétlünk, s azt le akarjuk rajzoltatni. Pró- 
bálkoznak-próbálkoznak, de a legtöbben semmit sem hoznak ki. 
Ekkor eléjük tesszük az élő példányt, s csak akkor, ha az nincs, a 
kitömött, vagy borszeszes múzeumi példányt, azután a faliképet, 
így egész rendes rajzokat alakítanak !

*

Milyen is legyen a tanulók rajza ? ! A természetrajzban nem a 
művészi nevelés a cél, hanem az szemlélőképesség szolgálata. Ehhez 
a feladathoz mérten háromféle rajz van : 1 . természet után, 2. minta 
után, 3. emlékezetből.9 Goethe is azt mondja magáról, hogy sokat 
rajzolgatott.

A természeti tárgy formáinak felfogása =  rajz a természet után ; 
a tananyag rögzítése =  rajz a tábla után ; ismétlés =  rajz emlékezet
ből. A külföldi tantervek azt kívánják, hogy már a legalsó fokon 
is rajzoltassunk. A szabadkézi rajz ellen azt hozták fel, hogy az alsó
fokon ezek a rajzos törekvések torzképekké válnak a gyakorlatlanság 
miatt, vagyis többet ártanak, mintha semmit sem rajzolnánk. Schoe- 
nichen megcáfolja ezt a véleményt, szerinte ha a tanító segít tanít
ványainak, a munka nem válik sablonossá. Jó szolgálatot tehetnek 
ebben a tekintetben legalul a kipontozott mintalapok. Schoenichen

9 Schoenichen i. ni. p. 398.
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szerint ezeknek az a hátránya, hogy a munkát mechanikussá teszik, 
inkább arra valók, hogy a figyelmet koncentrálják.

A természetrajz-órának sohasem szabad szabadkézi rajz-órává 
lenni, csupán a szabatos megfigyelésre és formaelemzésre szabad 
szorítanunk a tanulókat. A tanár kérdésekkel szoktassa, szorítsa 
erre a tanulókat. Ezért ne adjunk általános kérdéseket, hanem : 
„Milyen ennek vagy annak az alakja ? Milyen a színe ? stb. Először a 
szín ragadja meg a kis gyermekek figyelmét, csak azután az alak. 
Mindig az egész osztályhoz intézzük a kérdést, de csak egy feleljen. 
Jó, ha előzőleg ujjunkkal megmutatják a levegőben a rajzolandó 
vonalat, s csak azután kezdenek rajzolni, egy a táblánál, a többiek 
a helyükön. A táblán levő rajzot megbírálja az osztály, s mindjárt 
kijavítják a hibákat is. Ezzel elkerüljük a torzrajzokat. Ezek a rajzok 
esztétikailag nem lesznek ugyan szépek, de feltétlenül helyesek.

A tanulók táblarajzai tehát alsófokon bizonytalanok és szög
letesek, szükséges azért, hogy a tanár végül világos, tiszta rajzot 
adjon eléjük. Ezt a mintaszerű rajzot utánozzák, amikor a tanulók 
füzetükbe rajzolnak. A füzet négyzetalakú legyen, különben hama
rosan szamárfüleket kap. Szoktassuk rá a tanulókat arra, hogy ezt a 
füzetet tankönyvnek tekintsék, tisztán tartsák, otthon bele ne firkál
janak. Azt, aki otthon hagyja, felelősségre vonjuk, a hanyagokat 
megbüntetjük. A dicséret és kitüntetés, elismerés jobb ösztökélő 
eszköz, mint a korholás, büntetés, azért gyakran nézzük át a füzete
ket. Színes ceruzáikat faragják ki a tanulók, hogy tisztán, világosan 
tudjanak rajzolni. Minden ábra fölé és alá írják alá pontosan a tudni
valókat. Ebből az következik, hogy a természetrajzi rajzfüzet nem 
lehet máról-holnapra szóló értéktelen lim-lom, hanem a tankönyv 
hasznos kiegészítője. Míg a természetutáni rajz produkáló, teremtő 
tevékenység, a falitábla képeinek utánrajzolása csak reprodukáló 
(utánzó). A lerajzolás nem a természeti formák helyes felfogására szol
gál, hanem a már felfogottak beemlézésére. Ezért helyes, ha az óra 
végére hagyjuk a lerajzolást.

A növények lerajzolása sokkal egyszerűbb, mint az állatoké. 
Némi nehézséget okoznak a diagrammok, azért kívánatos volna 
Schoenichen szerint, ha a rajzfüzetek már előrajzolt 3—4 5-ös 
diagramm-vázlatokat tartalmaznának. Heimbach és Leiszner kísér
lete, hogy t. i. szögletes diagramm-vázlatokat rajzoljunk, nem mond
ható sikerültnek.

A rajzfüzet híven mutassa a tanítás menetét, minden órán új 
lapra dolgozzanak. Ne engedjünk kicsiny ábrákat rajzolni, hanem 
szép, nagy és világos képeket. Nem kell mindent másolni, amit a 
tanár a táblára rajzol, főleg olyan ábrákat nem, amelyek a tankönyv
ben is megvannak.

Az állattanban van némi gyakorlatuk a tanulóknak a rajzolás 
terén. A gyermek is, akár csak a vad népek, jobban érdeklődik a 
hangot adó, mozgó állat iránt, mint a látszólag élettelen, néma nö
vény irányában és nem azt rajzolgatja, ami könnyű, hanem a mi tét
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szik neki. A busmannok, mondja Ament, sohasem rajzolnak növényt, 
csak állatot. Magát az egész állatot nem rajzolhatjuk le, csupán egyes 
részeit. A fogakat rendesen ferdén rajzolják a tanulók. Ezt úgy aka
dályozhatjuk meg, hogy vékony vonalakkal keresztet rajzoltatunk 
velük, ami megadja az irányt. Egyesek megpróbálkoztak a vezény
szóra való rajzolással is, pl. ha a lángbagoly fejét akarjuk lerajzolni, 
akkor rajzolunk egy egyenlő oldalú háromszöget és meghúzzuk benne 
a magassági vonalat is. A háromszög körül íveket rajzolunk, mire 
szívalakú idomot kapunk. Két oldalán két egyforma fekete kör a 
szemek, kis ék a csúcsnál a csőr, a fej körvonala a három gyengén 
ívelt vonalakból áll.

A tanulók rajzának legmagasabb foka az emlékezetből való ra j
zolás, ami megmutatja, hogy mennyit jegyeztek meg az előadottak
ból. Pappenheim10 az ilyen rajzokat tekinti főcélnak. Különösen új 
anyag tanítása előtt, az ismétlésnél jók ezek. Ha hivatkozunk a m ár 
végzett tananyagra, egyik tanulóval felrajzoltaljuk a táblára. Ilyen 
módon a tanulókat nemcsak rendre, tisztaságra és öntevékenységre 
neveljük, hanem megszokják a biztos fellépést is.

Alsófokon csak az alaki viszonyok feltüntetésére törekedjünk 
és pedig szkematikusan. A szkéma a tárgy lényegét kiveszi a részle
tek tömegéből. Hogy meddig szkematizáljunk, azt nem lehet meg
határozni. Néha több részletre van szükségünk, pl. a rózsánál a virág
részei, tüske ; a kígyóknál a sikló és a vipera feje, csigolya, méreg
fog ; a lónál a koponya, fog, láb stb. A szerv működését ki kell emelni, 
pl. az állkapocsnak fontos szerepe van az eledel szétzúzásába, azért 
erősebben, vastagabban húzzuk meg. A természet után rajzolhatjuk 
az iskolakert növényeit, állatait, szükségből a kitömött állatokat is. 
Aki szépen és gyorsan lerajzolja a kerti virágot, annak nagy a tekin
télye osztálytársai előtt.

A biológiai rajzhoz felhasználhatjuk Schmeil képeit, melyek az 
állatokat nem fehér, hanem természetes környezetükben ábrázol
ják. Ez szemléletessé teszi az állat szerveinek összefüggését lakó
helyével (oikológia, ethológia). Ezeknél a fali tábláknál azonban nagy 
baj az, hogy a 11—J2 éves tanulók nem értik a perspektívát, már 
pedig ezt figyelembe kell vennünk a tanításnál. Ne adjunk túlsók 
képet, mert akkor megunják a rajzot.

A biológiai vázlatrajzoláshoz, m int legalkalmasabb tárgyat, 
Schoenichen a növénybiológiát ajánlja. Odarajzol a növényre egy
két rovart, amint a megporzást végzik. Láthatjuk a rovar szél- 
beporzást, valamint azokat a szerveket, melyekkel a növény az 
idegen beporzást biztosítja. Ezekből a képekből azonban — alsóbb- 
fokon —• csak keveset tudunk lerajzoltatni a tanulókkal, mivel a 
rovarok testét nem igen tudják lerajzolni. Bár feltétlenül előnyös 
ez a módszer, mert az, hogy a méh o tt van a virágban, életet

10 Bemerkungen über Kinderzeichungen. Zeitschr. f. Päd. Psychol. Jahrg. 
I. p. 70.
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vis/ a gyerek elé. Szükségből megelégedhetünk azzal is, hogy a rovar 
orrmányát csak egy nyíllal ábrázoljuk.

Fontos, hogy néha az életfolyamatokat is megörökítsük rajz
ban. így pl. a búzavirágnál a termékenyülés menetét és a portokok 
kiürítését; a tulipánnál, tölgyfánál, fűzfánál a mag szétrepiilését, 
elterjedését, a rügy fakadását. Az állattanban a macskafélék karmai
nak mozgását, a kígyó, gyík, csiga stb. mozgását.

Rajzolhatjuk a csontvázat : koponya, fog, láb ; a fogak fajai 
(hús-, növény-, mindenevő), fogmetszetek ; a tehén gyomra, szarva ; 
az agancs fejlődése ; az egy- és kétpatások lába ; a vakondok ásó
lába ; a rágcsálók állkapcsa ; a denevér repülőhártyája ; az elefánt 
orrmánya, foga ; madárcsontváz, a tollak szerkezete; a harkály 
fészke, nyelve, kúszólába ; a gázló, úszó, ragadozó, futó láb ; a kacsa 
csőre, a kígyó állkapcsa, méregfoga ; a halak csigolyája, oldalvonala ; 
a rovarok szájrészei ; cserebogár, lepke szétszedve ; a pók fonósze
mölcse stb. Növénytanból : levélformák, virágmetszetek ; termések, 
a növénynemesítés módjai, a virágok részei stb.

Az iskolakertben, a kirándulásokon is nemcsak megfigyelni, 
hanem rajzolni is lehet. Ezáltal a rajz a természettudományokban 
hataln as erővel járul hozzá a szellemi műveltség fokozásához, tehát 
ki kell használnunk tanításunkban ezt a fontos pedagógiai eszközt.

Budapest. Horváth Károly.

Az új tanár.
A középiskola tényezői: a tanuló, tanár és tananyag közül a 

mai iskola még az anyagot hangsúlyozza, mindent ennek eszközéül 
rendel. (A dedukcióval kielmélkedett terv típusa a Kármán-féle, 
amely a magyar irodalmat állítja a tanítás középpontjába.) Pedig 
a tanterv kevésbbé fontos, ugyanaz, mint a hegedű, másként szól a 
mester és másként a művész kezében. A modern iskola a gyermek 
köré koncentrálja nevelést és tanítást. Ebből szükségszerűen ju to tt 
a felismeréshez, hogy a tanár személye is hasonló jelentéssel bír. 
A tanár megítélésénél eddig azt a pedánsságot értékelték, amely- 
lyel végezte a bürokratikus formaságokat, melyek az utóbbi tíz 
évben minden látható és láthatatlan haszon nélkül fertőzték meg a 
tanügyet. De nemcsak ezt, hanem a módszerező, rutinos tanító- 
hivatalnok típust is kirostálja a fejlődés. Linde a tudományos köny
vek és preparációk módszerességében a hullák látszólagos életre 
galvánizálását látja, amelynek áldozatul esik a szabad emberi lélek. 
Mivel a tanuló személyiségét nem fejleszti, korrektsége maximumán 
is csak a paragrafus-lovagok bámulatát keltheti fel. Mindennél töb
bet jelent a tanító személyisége. — James a tanítót művésznek 
valja, aki a növendékek aktív életét módosítja. — Fernere külön 
kinevelni óhajtja az aktív iskola tanárait, akiket már az elemi iskolá-
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ban választanak ki anyai, vagy apai hajlandóságuk alapján. — 
Wells a Halhatatlan tűz című regényében m utatja be a tanárt, 
amilyennek lennie kell s ajánlja regényét „mindenkinek, aki tanít 
e földön“. - Rugg a nizzai nevelésügyi kongresszuson pedig azt a 
tételt formulázta, hogy a XX. század a nevelő százada lesz.

A tanárlélek kutatás tehát útra indult, mint a tanítás döntő kér
dése. Jelentősége nő, amint a könyvtanítás a boszorkányok és egyéb 
rossz emlékek sorába hullik. Naiv próbálgatások a tanulók meg
kérdezésével akarta a kérdést megközelíteni. Bizonyos pozitívumok 
és tanulságos negatívumok így is adódnak, de a megoldásnak más 
útjai vannak. Lengyelország például miniszteri oktatókat állított be, 
akik tárgyuk speciálistái, laboratóriumokat teremtett a legjobb mód
szer kísérleti megállapítására, de tovább is ment : pszichológiai tan
felügyeletet szervezett a tanári erősségek, gyöngeségek, zavarok 
megfigyelésére és feldolgozására. A kutatás azonban másutt is szá
mos területen és több irányban folyik. Bizonyos eredmények már 
vannak. Ezek alapján alakul ki a tanár képe. A tanár művész, aki 
alkot, a legfinomabb anyagból hozza ki a legszebb műalkotást : 
a harmonikusan fejlett, szociálisan aktív embert, aki autonom 
cselekvő és gondolkodó ; együtt dolgozik a közösséggel, hogy jólétét, 
morálját, lelkivilágát emelje, de ha kell, a környezettel szemben is 
megáll. De számára az anyag több, mint a holt művészeté, mert ez 
anyag él, ez az érték. Nem kívülről közelít hozzá, hogy a maga 
képére formálja, mint a lélekfaragó gyárak dicsekszenek, hanem 
intuícióval, belülről ismeri meg. Megérzi, hogy az irracionális gyer
mek számára mi fonto's, mire van szüksége, mik a sajátos törvényei, 
aktív erő i; hogyan indíthatja meg a lelki élet d inam isát; látja előre 
a cselekedeteket, teirányítja azokat a jövő társadalom vonalába. 
Tehát a növendék nem tárgy, akihez kívülről fűzünk előre elfoglalt 
álláspontból megfigyeléseket, hanem parallel élet. Színész is a tanár, 
mert bele kell élnie magát az osztály kollektív leikébe ; ennek utasí
tásai szerint más lesz minden osztályban. De ez több, mint a színész 
levethető szerepe, mert a környezetre reagáláson keresztül is állandó 
életteljességet mutat. Spontán adja át tanítványainak kozmikus 
életgazdaságát, hogy magánál magasabbra vigye őket. Hogy vonat
kozásba hozza a gyermeket a környező világgal „rávezeti a gondol
kodást és megérezteti, hogy egy és ugyanazon élő drámában szerep
lünk a rénszarvas vadásszal s az egyptomi pappal együtt, Caesar 
katonáival és Spanyolország alkhimistáival és semmi sem halott és 
semmi sem idegen“ . Végül is a tanár derűs, játékos kedvű ; szereti 
tanítványaiban az egész emberiséget, de van benne felülemelkedő 
beállítottság is.

Ezek általános vonások. A részletesebb analízis megállapította 
a főbb tanár típusokat. Dőring ötöt különböztet meg. Az esztétikai 
a tanítványaiban formálásra szánt anyagot lát, a maga hatásában 
gyönyörűséget talál. Az elméleti áll a régi iskolához legközelebb ; 
tudást közvetít, önálló gondolkodásra treníroz, de személyileg hideg
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távolságban él tanítványai fölött. A vallásos — nem felekezeti és 
forma-egyházi értelemben magasabb ideál-cél felé vezeti a tanuló
kat. A szociális lehajol a gyermekhez, benső gyöngédséggel irányítja, 
hogy a jövő társadalom értékes tagjává váljék. A politikus ez már 
nem is tanár. Fernere tekintély típust és ennél jóval értékesebb 
intuitívet ismert fel. Más beosztás szerint van uralkodó típus, mely 
attól kap erőt, ha a neveltben rezonálásra talál. Belső szükségesség 
hajtja, hogy másokat vezessen. A nevelő típus ,,a betegeknek van 
orvosra szükségük“ elven áll, odaadó szeretet izzik benne. Az apostol 
típus, amely gyakran zélótaságba téved, életideált követ, de mind 
magát, mind a tanulót eszköznek tartja, van benne valami az ural
kodó és a nevelő sajátosságaiból is. A három beosztás meglehetősen 
keresztezi egymást, csupán a megnevezés változik. Viszont típus- 
beosztások csak, a valóságban variációk vannak.

A tanár típusok megállapítása a középiskolában szükséges, hogy 
ennek alapján történjék a beosztásuk, amelynél eddig a tantárgy, 
vagy külső szempont döntött. De ez nem elég már. A középiskola 
idején megy át a tanuló fejlődésének három nagy szakaszán : a 
gyermekkorból ott lép ki, éli át vihar-zónát, a pubertást, érik ifjúvá, 
alakítja ki életértékeit. Terjedelemben és súlyban tehát a közép
iskola megelőz minden más iskolát. E fontosság szerint kell felépíteni 
a belső életét, figyelemmel a fejlődés ritmusára. Nem szabad a tíztől 
tizennyolcig terjedő életszakaszokat egybe skatulyázni tanulásban, 
viseletben, szabályokban. Még a tanárokat is hozzá kell mérnünk. 
A cél az egyéniségre szabott iskola ; ezt még a csoport tanításnál 
sem téveszthetjük szem elől. Mivel azonban egy-egy fejlődési szakasz
nak megvannak a tipikus sajátosságai, ezek alapján állíthatjuk pár
huzamba a tanárt és az osztályt. Minden osztályban más feladat vár 
elvégzésre, más tanári egyéniség alkalmas rá.

Az I—II. osztályban a tanuló még gyermek, konkrét, gyakor
lati az érdeklődése. Erkölcsisége heleronom, a tekintélyt utánozza, 
jelentékenyen nevelhető, különösen érzelmi motívumokkal. I tt még 
az osztálytanítás volna helyén : egy család egy fővel. A szakrendszer 
idején a lehető legkevesebb tanárt kell beosztani, az egyöntetű 
hatás kedvéért; lehetőleg olyant, akiben erős az anyai-apai beállí
tottság, gyakorlati készség. Érre alkalmas a szociális, vagy a nevelő 
típus.

A III—V. osztályt egy típusba sorolhatjuk ; ha eltolódások 
vannak, a harmadikat az első csoporthoz számíthatjuk ; ehhez 
pedig a VI. osztály t; bár ez, főként a második félévben, már leválik. 
Az elvont gondolkodás kezd fejlődni e korban, de a konkrétumtól 
nem lehet eltávolodni, mert a tanulók jelentős százaléka végig hozzá
tapad. Azonban a szintetikus készség fokozatos erősödése lehetővé 
tesz általános törvényeket, logikus rendezéseket. A nevelhetőség 
csökken, a pubertás izgalmakkal színezi e szakaszt, gyöngíti az aka
ratot, kihozza az asszociális ösztönöket. Viszont mindennek az ellen
téte is felvetődik, erős társulási ösztönnel, amely hasznosítható.
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Ide tehát részint olyan tanár illik, aki az előző szakasz konkrét 
munkáját elmélyíti, egyénileg pedig a legerősebb, elhatározó hatást 
fejt ki, a jelentkező ösztönöket etikaivá szublimálja, a relatív anarkiát 
az autonom erkölcsi felé irányítja. Tekintély, parancs itt nem biz
tosítják a sikert. Az orvos türelme, megértése szükséges, az intuitív 
ember tapintata, amely megelőzi, nem megtorolja, e kor kilengéseit. 
A nevelő, a szociális és a vallásos típus felel meg e szaknak, ha egyé
nileg is alkalmas. A tanárok száma még itt is minél kevesebb.

A VI. osztályt még a pubertás utórezgései nyugtalanítják. 
Kaotikus kor, melyben a szabadságvágy, az önértékelés, egoizmus 
erősödik, melyben a tagadás lelkesedésbe, a bizonytalan keresés cél- 
tudatosságba lendül. Értelmileg a logikus felépítés, elvont irányú 
gondolkodás erősödik. A nevelő, a szociális típus, mint mindenütt, 
itt is megfelel, de it t  már hangsúlyozni kell a szaktudást, sőt a taní
tási eljárást is, mert ez a kor már bírál.

A VII—-VIII. osztály a lehiggadás kora. A logikai érdeklődés 
sok irányba ágazik, művészet, tudományok, filozófia, vallásos kér
dések felé, kialakul a specializálódás. Frissen, tudatosan fogadják, 
sőt várják a szélesítő és megtermékenyítő hatásokat a tanulók. 
Egyéniségük megállapodáshoz közelít, sokféleséget mutat. Erkölcsi- 
ségük — mint szellemi életük is — kritikával él, a szabadon el
fogadott tekintély után igazodik. Irányíthatók a teljes szabadságra, 
ha előzőleg helyesen vezetettek voltak, önként tenni azt, amit tenni 
kell. Az egyéniségek differenciáltsága m iatt a tanárok száma nagyobb 
lehet, hogy minden típus megtalálja a megfelelőjét, mert nincs 
olyan egyetemes egyéniség, amely valamennyinek megfelel. I t t  
hasznosítható az elméleti és esztétikai típus is.

Ezek átlag érvényesek mind a fiú, mind a leányiskolákra. 
A leányiskoláknál azonban arra is gondolni kell, hogy a személyes 
összbenyomás el nem hanyagolható tényező.

Meg kell tehát teremteni a nevelés alapját a pszichikai kap
csolatot a tanár és az osztályok közt, hogy a nevelés célba érjen : 
tervszerű fokozatossággal eljussanak a tanulók a konkrét érdeklő
déstől a logikai absztrakt érdeklődésig, az egoizmustól és tekintély
től felszabaduljanak a szolidaritásra és önállóságra, közben azonban 
a tanári munka ne szóródjék szét, hanem optimálisan hasson. Nálunk 
az Új Iskola vezette be ezt a beosztást ; o tt „minden fejlődési foko
zattal olyan tanító-egyén foglalkozik, aki mint típus, lelki minősége 
szerint legközelebb áll az illető fejlődési fokhoz“. Sőt a felmenő 
rendszer helyett egy évtizedig is foglalkoznak a típusokkal parallel 
osztállyal.

A tanár az iskola centrumába kerül. Ez azonban követelést 
hoz magával. A tanár közlő tanszemély volt. Működése az iskolából 
kiirányult, mint szaktudós, szépíró, művész, társadalmi (sokszor 
csak társasági) lény, politikai személy akart érvényesülni; közben 
kissé le is nézte az iskolát. Az értesítők gondosan beszámolnak erről, 
a tanárok irodalmi, tudományos és társadalmi munkássága címen.
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Ezekbe vegyül egy adag mulattató elem is ; azonkívül azt demonstrál
ják — legtöbbnyire —, hegy mennyi külső dolog akadályozta meg 
a tanárt abban, hogy tanár legyen. Azonban, amint a mérnöknél 
nem számít, ha versel, úgy a tanárnál is egy szempont van : milyen 
tanár? Ezt először maguknak a tanároknak kell értékelniük, azután 
a társadalom tudatába gyökereztetniök. Tevékenységüket pedig 
visszairányítaniok az iskolába. A közlő tanár kereső tanárrá lesz, 
aki vizsgálja a tanári és gyermek-lélek törvényeit, közös munkájuk 
feltételeit és lehetőségeit. Ez kategorikus imperativus a tanárságra, 
mert a deformáló társadalom helyett újat kell építeni. Ehhez intel
lektuálisan, erkölcsileg és szociálisan értékesebb generáció szükséges, 
mint mi vagyunk. Jobb nemzedéket pedig jobb nevelő nevelhet. 
A ,,jobb“-hoz csak az agyunk van még beállítva. Sokszor a szavak 
csalnak meg; pár kirakatos pedagógiai mutatvánnyal elintézettnek 
gondoljuk az egész kérdést, vagy megállunk néhány, a cselekvő 
iskolából lemásolt fogásnál. De a külső és belső feltételek összefüggő 
teljességét nem teremtjük meg. Még sok csökevény, előítélet gátol 
benne. Egész énünk még nincs áthatva a scientia amabilis által. 
Egész emberből egész ember. . . A tanárhoz tehát a XX. század, 
amely a nevelő százada lesz, sürgető parancsot küld : „Szükséges 
néktek újjászületnetek“ .

Debrecen. Nánay Béla.

A kultuszminisztérium a Szülők Szövetségének beadványára 
pedagógusokat hívott össze annak megbeszélésére, hogy miként 
lehetne az erkölcs- és jellem nevelést a jövőben hatásosabban szol
gálni. Az ankétra meghívottak között pedagógiával foglalkozó 
egyetemi tanárok, előkelő állást betöltő igazgatók, szakcsoportok 
képviselői, papok, tanárok vettek részt. Azzal kell kezdenem, hogy 
a negyven résztvevő között 5 volt református, 4 evangélikus. A hoz
zászólók közül 3 protestáns és 19 római katolikus. Maga az ankét 
tárgya annyira közérdekűnek bizonyult, hogy vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumhoz közelálló újságok kommünikét közöltek a tár
gyalásról s így feljogosulva érezzük magunkat arra, hogy e hasábo
kon keresztül a pedagógusok előtt is szóvá tegyük az ott elhangzott 
és nekünk sok tekintetben okulásra szolgáló őszinte megjegyzé
seket.

Sajnos, nehéz az elhangzottakat logikai egységbe szedni és így 
csak azt tartom  lehetségesnek, ha egyes kiragadott megjegyzések
kel próbálom érzékeltetni az ott elhangzott beszédek tartalmát. 
Az egyik pedagógus-professzor óvatosságot ajánl az erkölcsi neve
lés kérdésének tárgyalásában s megállapítja, hogy a szülők deter- 
mináltsága adja meg a probléma lényegét. Nagy jelentőségű kije
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lentése az : csak pedagógiai egyéniséget szakad megtenni igazgató
nak. Egy római katolikus egyetemi teológiai tanár, aki Förster 
híres pedagógiai könyveit részben magyar nyelven is propagálta, 
ma már azt állítja, hogy Förster pedagógiája vallásilag légüres tér
ben mozog. Nyíltan beszélt a történelem és irodalom olyan átértéke
léséről, mely a jellemnevelésre jótékonyan hatna. Egy vidéki egye
tem pedagógia-tanára a nevelő egyénisége mellett a növendék egyé
niségének analízisét hangsúlyozza. Megállapítja, hogy a pedagógu
sok részéről kevesebb a bizalom a pedagógia iránt ma, mint régen. 
Javasolja a tanárjelöltek szelekcióját, útal arra, hogy maguk az 
egyetemi tanárok sincsenek meggyőződve a pedagógia hasznáról 
és az individuál-pszichologusok és pszichoanalitikusok pedagógiai 
betörései ellen óhajt harcot folytatni. Az egyik hölgy-pedagógus, 
aki a népgondozás kérdéseit fejtegette, utalt arra az érdekes tényre, 
hogy a munka szerepét és jelentőségét máma nem tudják a gyerme
keknek megtanítani. Illusztrációként mondta, hogy „homlokod 
verejtékével keresd meg kenyered“ ez a kifejezés ma a gyermekek 
előtt rejtély. Egyik református főigazgató a gyermekek és ifjúság 
túlterhelésével szemben azt az indítványt tette, hogy a tanítás kerete 
a jövőben következőkép alakíttassák át : délelőtt 8—12-ig negyven 
perces órákkal végezze el tanulmányi prcgrammját az iskola és 12—1- 
ig mindenféle ifjúsági egyesületi tevékenység is bonyolíttassék le. 
Ő hangsúlyozta ugyancsak azt, hogy a jellem- és erkölcsnevelés 
szempontjából leghatásosabb az lenne, ha a tanítás minden tárgy
ban a cserkészcsapat szellemében végeztetnék. Az egyik r. kát. 
paptanár az elzüllött gyermekek megmenthetése érdekében még a hip
nózis igénybevételét is elfogadhatónak tartja. Egy tanítóképzőin
tézeti igazgató azt ajánlja, hogy tanárjelöltnek csak az vétessék fel, 
aki cserkész volt ; úgy látja, hogy az egyetemi ifjúság erkölcsi tekin
tetben nem megállapodott. Egy jellemes ifjú értékében az eredményt 
tekintve minden tanárnak kell osztozni, itt mutatkozik meg az igazi 
pedagógus szerénység a szaktanár eredményt hajszoló speciális 
munkájával szemben. A nevelésben ne a tananyag legyen a fontos, 
hanem a gyermek. Az iskolában ne csak a lelkész legyen vallásos, 
hanem minden tanár. A lényegtelenebb hozzászólások ezeken a 
megjegyzéseken kívül körülbelül ismételgették a nevelő személyisége, 
a tanár példaadása, a gyermek szociális helyzete stb. problémá
ját. Örömmel állapítjuk meg, hogy mind római katolikus, mind pro
testáns részről erősen hangsúlyozták a hitoktató és vallástanár mun
kájának jelentőségét.

E szűkszavú bemutatásból talán csak az vehető ki, hogy milyen 
körben mozgott az egész értekezlet. Az egyéni reminiszcenciák és 
elmélkedések az elhangzottakon kívül azonban többet és egyebet 
is mondanak. Először is azt, hogy úgy látszik, a bölcsészeti fakultá
son éppen olyan kevéssé értékelt szerepe van a pedagógiának, mint 
sok teológiai fakultáson a gyakorlati teológiának. Azt is megállapí
to tta a hallgató, hogy a pedagógia tárgyköre, élete, eredményessége
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meglehetősen a stagnálás állapotában él ; ami új megfigyelés és új 
eljárás benyomását keltette, az tulajdonképpen szomszéd és rokon 
munkaterületek és közösségek indítványainak és eredményeinek 
az átvételében mutatkozott. Maga az ankét összehívása azt igazolta, 
hogy a pedagógia iránti érdeklődés a szakkörök szellemi területéről 
kellő pártfogás és aktív munka híján mintha a nagyközönség körébe 
menne át. Az a résztvevő, aki a valláspedagógia elméletében ottho
nos, örömmel állapíthatta meg, hogy ez a különölt munkaközösség 
ma sokkal elevenebb, akcióképesebb, az életet jobban látó és szük
ségleteit, indítványait igénybevevő, mint a pedagógiának egyetemes 
munkaközössége. Nem hallgathatom el azt az egyéni s ezért bizonyos 
mértékben nem szerencsés megjegyzésemet, ami ezen az értekezleten 
egy régen elfeledett emlékemet újította fel. Másfél évtizeddel ezelőtt 
mint tanítóképző-intézeti helyettesítő tanár kellő igyekezettel pró
báltam a pedagógia tudományának elméletébe és gyakorlatába bele
temetkezni, s fáradozásaim összes elismerése csak az volt, hogy a 
papok nem érthetnek a pedagógiához. Az ankétről pedig azzal az 
élménnyel távozott el valamennyi résztvevő, hogy a pedagógia ma 
legfontosabb kérdéseiben a tanítóképző-intézeteket reprezentáló s 
i t t  nem említett előadó a legkevésbbé tudta az erkölcs-és jellemneve
lés kérdésével kapcsolatban mondanivalóit megtalálni, viszont papok 
és paptanárok m utatták meg magukat olyanoknak, akik a pedagó
gia minden nemes törekvésének hívatásos katonái.

Budapest. H. Gaudy László.

Néhány szó a növénytan középiskolai 
tanításáról.

A geológiát kivéve, egyetlen egy természettudomány sem részesül 
olyan mostoha elbánásban a középiskolai oktatás keretében, mint 
a növénytan. A Klebelsberg-féle reform előtt a IV. osztályban heti 
három órán tanítottuk, illetve tanultuk. A tananyag óriási volt s még 
ezenkívül ide voltak beszorítva a szükséges chemiai ismeretek is. 
A rendszertanba felvett temérdek faj és család tudományos neve a 
tanulók 90%-ának rémévé tették a növénytant. A tanügyi reform 
a helyzeten némileg javított. A chemiai alapismereteket a IV. osz
tályban kapják a tanulók s tantárgyunk felkerült az V. osztályba, 
heti három órában, a feldolgozandó anyag — elsősorban a rendszer
tan — csökkent. Ez a helyzet a reálgimnáziumban. A gimnáziumban 
ellenben az óraszám is csökkent 3-ról 2-re. Hogy a gimnáziumok 
heti két óráján hogy lehet elvégezni azt, amit a reálgimnáziumok 
heti 3 óráján éppen csak hogy el lehet végezni, azt én nem tudom, 
csak a gimnáziumokban tanító kartársaimtól hallottam erről egyet- 
mást. Pedig a növénytan megérdemli az alapos ta n ítá s t! Egy ter
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mészettudomány sem tudja úgy megszerettetni a tanulóval a termé
szetet, mint éppen a növénytan.

Mint általában a természettudományok, úgy a növénytan taní
tása akkor lehet igazán eredményes, ha mindent, amit csak feldol
gozunk, be is mutatunk.

Az általános rész, de különösen a physiologia tárgyalásánál ez 
igazán nem ütközik semmi nagyobb nehézségbe. Pár fillérért olyan 
készülékeket állíthatunk elő, amellyel minden lényegesebb élettani 
jelenséget bemutathatunk. A két szalmaszálból és egy kartonpapíros
ból összeállított auxonometer, az ócska ébresztő-óra, amivel úgy a 
heliotropizmus, mint a geotropizmus kiküszöbölhető stb., mind olyan 
készülékek, amelyeknek kezelése semmi nehézséget nem okoz. Sőt 
a tanulók is kedvet kapnak arra, hogy azokat a kísérleteket, amelye
ket bemutattunk, otthon is megcsinálják.

A nagyobb nehézség a rendszertan tanításánál kezdődik. Termé
szetesen az lenne az ideális, ha minden növényt a természetben m utat
hatnánk be, de hát ez érthető okokból lehetetlen. Nem marad más 
hátra, mint szárított példányok bemutatása. Azonban a bemutatás, 
akkor igazán gyümölcsöző, ha a feldolgozandó növényeket a tanulók 
kezébe is adhatjuk, hogy nézzék meg a kis kézi nagyítójukkal, bon
colják fel a virágját esetleg egy munkatanítási órán dolgozzák fel, 
A szertárak gyűjteményében van ugyan két-három példány, ami 
azonban nem elég, no meg ezeket nem is adhatjuk a tanulók kezébe, 
hogy alaposan megvizsgálják.

Meg lehetne tennünk azt, hogy az előző évben minden kiszemelt 
fajból szárítanánk annyi példányt, hogy legalább is minden két 
tanulónak jusson egy-egy. Ez azonban a tanárra olyan munkát jelent, 
amelyre egy kollégám sem vállalkozna. Sőt még magam sem. Nem is 
szükséges ezt a tanárnak csinálni, mert elvégzik maguk a tanulók is,

A tavaszi kirándulásokra necsak az V. és VI. osztályosokat 
vigyük, hanem a IV. osztályosokat is. Mivel az V. osztályosok növényt 
gyűjtenek, az ifjúkorban meglevő utánzó és gyűjtő ösztön felébred 
a IV. osztályosokban is s rendesen anélkül, hogy felhívnánk őket, 
gyűjteni kezdenek. Már most egyéb nem szükséges, mint a gyűjtést 
helyes irányba terelni. Természetesen elsősorban, sőt inkább csak 
azokat a növényeket gyüjtetem be, amiket fel fogunk dolgozni. Az 
év végén aztán felhívom az osztályt, hogy a gyűjtést a nyáron ia 
folytassák. Ilymódon őszre egész szép gyűjteményük lesz. Mindez 
anyagi megterheltetést nem jelent a tanulóknak, mert növényeiket 
ujságpapírosban szárítják, ujságpapírosba csomagolják, vagy arra 
ragasztják fel. A tehetősebbek természetesen szebben is kiállíthatják,

A gyűjteményeket november hó folyamán beszedem. Ősszel 
nincs szükség rá, mert az ősszel virító növényeket természetben ia 
bemutathatjuk, azután pedig az általános növénytan tárgyalása 
következik. Ahány gyűjteményt beadtak, annyi cédulát készítek 
(írógépen vagy más módon) minden egyes begyűjtött tárgyalandó
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növényhez. Minden cédula tartalmazza az illető növény tudományos 
és magyar nevét és családját, vagy csoportját. A cédula tehát a 
következő :

Foltos bürök Ezüstlevelű moha
Conicum maculatum vagy Bryum argentecum

Umbelliferae Muset

A november s december, a karácsonyi szünet elegendő arra, 
hogy a gyűjteményeket átnézzem s a tárgyalandó növények mellé 
odaragasztom a megfelelő cédulát. Azt a pár fillér áru ragasztószert 
nem kell sajnálni, mert ezáltal a cédulának elvesztését, összecserélő- 
dését és az ezekből származó félreértéseket megakadályozhatjuk. 
Ilymódon elértük azt, hogy a tárgyalás alkalmával a kérdéses növény 
a tanulók többségének a kezében lesz.

Most csak az a kérdés vetődhetik fel, hogy a tárgyalás és szá
monkérés alkalmával az illető növény hogy legyen mindig kéznél. 
Elhelyezhetjük a gyűjteményeket az előadó valamelyik szekrényé
ben s óra előtt a tanulók kiveszik a gyüjtem ényöket; előre kiadhat
juk, hogy a következő órára milyen növényt„hozzanak fel; de fel
hozhatják a tanulók minden növénytan órára a gyüjteményöket. 
Én részemről az utóbbit tartom a legcélravezetőbbnek, bár a tanulók
nak a legkényelmetlenebb. Az első esetben a tanulók otthon nem 
nézegethetik a gyűjteményüket, a második esetben könnyebben 
összetörhetik, elveszthetik.

De van még ennek a módszernek más előnye is. Az újabb idő
ben — minden természetbarát örömére — mind több és több szó 
esik a természetvédelemről. Éppen ebből a szempontból már szóvá- 
tették a tanulók növénygyüjtését is. Természetesén nem olyan vesze
delmes ez a dolog, — de miért ne védenénk így is a természetet. 
Egyik-másik tanuló a gyűjtést sportszerűen csinálja, minél többet 
akar összeszedni, vagy azért, hogy érdemeket szerezzen vele ; vagy 
azért, hogy elmondhassa, hogy ennyi s ennyi növényem van. A leg
több tanuló csak a feltűnőbb, szebb növényeket szedi össze, —- a 
pázsitfüveket, a sásféléket, szittyóféléket észre sem veszi. Egy-egv 
élelmesebb tanuló valamelyik szebb, esetleg ritkább növényből sokat 
begyűjt, aztán eladja bélyegért vagy más efféléért elcserélgeti. 
A legtöbb iskolában szokásban van a gyűjtemények adásvétele. 
A növénygyüjtűsért sokszor hosszú utakat bejárnak a tanulók, 
legtöbbször eredmény nélkül s így kötelességeiket is elmulasztják. 
Nem egyszer panasz érkezik az iskolába a gazdák, csőszök részéről, 
hogy a tanulók a kaszálót letaposták, a temető virágait leszedik.

Hozhatnék még sok kellemetlenséget, amit a tanulók növény- 
gyűjtése okoz. Ezek pedig az előbbi módon jórészt elkerülhetők. 
Még a tanárnak sem csinál munkatöbbletet. A növénygyűjteménye
ket úgy is át szoktuk nézni s még könnyítés, hogy nem év végén,



334 PR OT E S TÁ NS  T A N Ü G Y I  SZEMLE

mikor több elfoglaltságunk van, kell átnézni. A tanulónak is jobb, 
hogy az év végén nem kell még a növénygyűjteményt is rendezni. 
A legfontosabb azonban az, hogy a tanulókat sok felesleges munkától 
kíméljük meg s mégis a célnak legmegfelelőbb gyűjteményük lesz. 

Hajdúnánás.
Igmándy József.

Az angol nyelv tanulásánál kezdők számára igen nagy nehézség 
a helyes kiejtés elsajátítása. Megnehezíti ezt az a körülmény, hogy 
az angol olvasásra semmiféle szabály nincsen, legföllebb nagyon 
általános szempontokat lehetne adni. így azután nincsen más hátra, 
mint minden egyes angol szó külön megtanulása. Egy-egy angol 
szó megtanulásánál így tulajdonképpen kettős munkát végzünk : 
külön kell megtanulnunk a szó vizuális és külön az akusztikus képét. 
Ez természetesen nem könnyű feladat s alaposan próbára teszi a 
tanuló zenei hallását is. A jó hallás mindegyik nyelv tanulásánál 
igen fontos, de különösen nagy szerepet játszik az angol nyelv- 
tanulásban s igen sokan csak azért nem tudják az angol nyelvet 
többévi angliai tartózkodás után sem tökéletesen elsajátítani, m ert 
nincs zenei fülük. Ha ez valakinél hiányzik, beszélhet az 
illető angolul grammatikai szempontból bármilyen kifogástalanul, 
a szakértő hallgatóra mégsem fogja a született angol benyomását 
tenni. A zenei hallás nemcsak a szavak helyes kiejtésében segít 
bennünket, hanem ez az alapja az angol beszéd speciális dallamának 
is, az úgynevezett „intonation“-nek is.

Az angolul tanuló számára nagyon megkönnyítik a kiejtés 
helyes elsajátítását a fonetikai jelek. Ezek nélkül alapos angol 
nyelvtanítást — különösen iskolában — el sem tudok képzelni. 
Nemcsak az új szavak megtanulásánál hasznosak ezek a jelek, hanem 
talán még inkább az ismétlések alkalmával, mikor is a tanuló szó
füzetében minden egyes szó mellett zárójelben megtalálja a szó 
helyes kiejtését is. Nagyon természetes azonban, hogy a fonetikai 
jelek csak segédeszközök a fül számára, mintegy azt mondhatnék, 
hogy a szemet segítségére hozzák a fülnek s a szó helyes kiejtését 
lerögzítik. Az angoltanár leghelyesebben akkor jár el, ha minden 
előforduló ismeretlen szót felír a táblára, a szót először ő maga —• 
lehetőleg többször is — kimondja, majd négy-öt tanulót felszólít, 
hogy azok is ejtsék ki a szót. Mikor így a növendékek füle megszokta 
a kiejtést, akkor történik ennek fonetikai jelekkel való lerögzítése. 
A tanár a táblára írja a szót fonetikai átírásban is, a tanulók pedig 
szófüzetükbe zárójelben a szótári alak mellé. így aztán ismétlések

A z  angol nyelv tanítása fonetikai jelek 
segítségével.
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alkalmával is az esetleg már elfelejtett szót is helyesen fogják újra 
megtanulni tanítványaink a transzkripció alapján.

Kérdés most az, milyen fonetikai jeleket használjunk az iskolá
ban? Azok a jelek, melyeket a különböző angol szótárakban talá
lunk, nem jelölik egészen pontosan a helyes kiejtést. Ez természetes is, 
hiszen a szótárírók a kiejtést kénytelenek magyarosan jelölni s ez a 
módszer — különösen a magánhangzóknál — a legtöbb esetben még 
megközelíthetőleg sem pontos. Legcélszerűbbnek az „International 
Phonetic Association“ fonetikai jeleit tartom. Dániel Jones, a híres 
angol fonetika-professzor, kiejtési szótárában (An English Pronoun
cing Dictionary) szintén ezt az átírási módot használja és előszavá
ban kijelenti, hogy ezt találta a legjobbnak. Nagyon természetes, 
hogy a szótárírók ezeket a jeleket nem használhatják, mert haszná
latukra nézve nem lehet írásbeli utasítást adni. Csak az tudja ezeket 
használni, akit élőszóval tanítottak meg rá. Az angol egyetemeken 
a fonetikai fakultáson az idegen anyanyelvű hallgatók részére külön 
tanfolyamokat tartanak, ezeket a jeleket használják s kitűnő mód
szerrel tanítják a helyes angol kiejtést. Az angol magánhangzók 
között nagyon kevés van, amely a magyar nyelvben is megtalálható 
s éppen ezért az angol kiejtés magyaros jelölése kevéssé célravezető. 
Az „International Phonetic Association“ jelei azonban a legtökéle
tesebb pontossággal adják vissza a különleges angol hangzókat és 
diftongusokat.

Röviden összegezve az elmondottakat, iskolai tapasztalataim 
alapján szükségesnek tartom a fonetikai jelek használatát az angol 
tanításnál s erre a célra legalkalmasabbnak a fentebb említett írás
módot találtam, mely a legpontosabb és igen könnyen megtanít
ható. Alkalmazását minden angol nyelvet tanító kollégámnak szíves 
figyelmébe merem ajánlani.

Budapest.
Mockovcsák István.

H A Z A I  I R O D A L O M .

Magyar Történet. A tizenkilencedik és huszadik század. VII. kötet. írta : 
Szek/ü Gyula. Budapest, 1933. 4°. 451 1.

A Hóman -Szekfű-féle nagy történetírói vállalatnak ez az utolsó kötete. 
Szekfű Gy. négy kötetet írt belőle, melyben a XVI XX. század történetét 
tárgyalja. Első kötetei nagy irodalmi harcot keltettek föl, mely mindinkább 
csillapult, úgy, hogy ez az utolsó kötete már nem áll széleskörű és izgalmas 
érdeklődés homlokterében és nem hívja ki a gáncsoló kritikát. Ennek mind 
Szekfű, mind ellenei részéről megvan a maga oka. Szekfű u. i. hovatovább, 
elismerésreméltó történelmi objectivitással mérsékelte az eleinte mutatkozó 
s nem egy tekintetben támadásra alkalmat szolgáltató aulikus érzületét és 
erős kát. világnézetét, viszont elleneinek is be kellett látniok, hogy az új 
Magyar Történet nem olyan átértékelő munka, amilyennek kezdetben nem 
gondolva a következményekre — szerzői is beharangozták, amivel nemcsak
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a protestáns felekezetek érzékenységét, hanem a régi pragmatikus, pozitív 
történetírás művelőinek idegenkedését is fölkeltették. Ha a szellemtörténetírás 
nem túlzott igényekkel s főként nem az átértékelés ingerlő jelszavával lép föl, 
kétségkívül megkímélte volna magát nem egy kellemetlen, szenvedélyes 
támadástól és kritikától.

A Hóman—Szekfű Magyar Története elleni kritika leghevesebben és leg
szélesebb körre kiterjedőleg nyilatkozott meg dr. Csudái/ Jenő cáfoló irataiban. 
Ő 34 cikkben foglalkozott az új Magyar Történetnek — mint mondja 
nemcsak tévedéseivel, hanem bűneivel. Ebből a múlt évben az Országos 
Rákóczi Szövetség támogatásával egy külön füzetet is adott ki (Nemzeti 
történetírásunk téves utai), melyben ezeket olvassuk : „Szekfű Gyula éppen 
a legfontosabb eseményeket hallgatja e l ; amit pedig megírt, az ellenkezik 
a történelmi igazsággal“. „Nem a magyar nemzet történelmét írta meg, hanem 
csak magyar nyelven egy darab történetet, amelynek a magyar nemzet tör
ténetéhez vajmi kevés köze van.“ Hibáztatja döcögős és idegen szavakkal 
telt stílusát. Ez az egyik véglet a Szekfű történetírói megítélésénél. A másikat 
Pethő Sándornak nemrégen megjelent ily című művében találjuk : „Szekfű 
Gyula történetírása.“ Ebben, többek között, ily véleményeket nyilvánít : 
„Szekfű Gy. olyan historikus, akinél szebb mondatokban Szalay László és 
Salamon Ferenc óta nem írtak történelmet magyar nyelven.“ Műve „olyan 
nagyvonalú szintézis, amely egy szinte áttekinthetetlen tömegű anyagot 
görget magával és formál ki egy indokolt és következetes világszemlélet 
erélyes hajlékonyságával és rendező géniuszával“. „Korunk nagy tanító- 
mestere ő“ — mondja ki végül Pethő, de azt is írja egy helyen, hogy „az 
anyagával való birkózás közben itt-ott áthajlik a tények és dokumentumok 
által jelzett kerítésen“.

Anélkül, hogy a megítélés eme két végletének akár egyikéhez, akár 
másikához csatlakoznánk, a gáncsban is, a dicséretben is látunk olyanokat, 
amelyek Szekfű, általán a szellemtörténet írásának kétségtelen hibáit tüntetik 
fel. Ezek : a történeti adatok között célok szerint való válogatás, azok mellő
zése, vagy fölhasználása ; az a szubjektívizmus, amely többször figyelmen 
kívül hagyja a tárgyi tényeket és dokumentumokat; a korszakok átfogó, nagv 
szintézisében az időrendi eseményeknek, tehát a történetnek jelentőségétől 
való megfosztása. Ebből folvólag, ahogy Pethő dícsérőleg mondja egy cikké
ben (Magyarság, 1933. 211. sz.), „a tipikus vonások feltüntetésére nagvobb 
gondot fordít, mint a singularis jelenségekre“. Csakhogy ilymódon a szellem
történetei csak az tudja valóban érteni és méltányolni, aki időrendben is 
ismeri az egyes történeti eseményeket s azok szereplőit. Ezt a kezünk alatt 
levő kötetről annálinkább elmondhatjuk, mert a szerző a szűkre szabott ter
jedelemben az óriási anyagról, az ő szempontjai szerint, még nagyobb vona
lakban, kevésbbé részletezve adhat csak szintézist, mint adott az előző száza
dokról. Ez nem hibája, de hiánya a műnek, melyről azonban azt hiszem, 
aligha tehet a szerző.

Egészben véve dícsérőleg kell kiemelnünk a szerző szellemes összefog
lalását, sok új meglátását, nagy tudását, éles szemét és eszét, mellyel fényes 
reflektorként látja és világítja meg sokszor eddig még ismeretlen oldalakról 
a történeti korokat, jelenségeket és személyeket. Stílusa kifejező, néhol színes, 
egészben könnyen folyó és élvezetes. Azt is készséggel elismerem, hogy amit 
már ebben a kötetben ír, felekezeti vagy hazafias, nemzeti szempontból nem 
eshetik általában kifogás alá. Vannak részletek, amikben nem egyezünk vele, 
de műve értékét ezek nem kisebbítik. Korábbi felfogásához képest némely 
nagy történeti alakot is sokkal előnyösebben mutat be, mint pl. Kossuth 
Lajost, akinek megítélésében Szekfűnél — mint Pethő is bevallja már nem 
egyszerű retouche-ról, hanem teljes ítéleti korrektivumról van szó. Ez nem 
történhetett meg a közvélemény és a kritika hatása nélkül, de hogy megtör
tént, dicséretére szolgál Szekfűnek. Sapientis est consilium műt are in melius.

A protestantizmusra vonatkozólag most is az a véleményünk, ami Szekfű 
előbbi köteteinek ismertetésénél, hogy t. i. életét, munkásságát, hatását,
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jelentőségét nem domborítja ki kellőképpen, de most kevesebb joggal és pa
nasszal tehetjük ezt, mert a katolicizmust sem állítja előtérbe. E téren 
általán nagy mérsékletet, részrehaj lat lanságot és hűvös történetírói tárgyila
gosságot tanúsít, sőt a tudományt és iskolát illetően teljes dicsérettel említi, 
hogy „ezen a téren mindegyik prot. felckezet nagyot alkot a múltból átvett, 
nagyszerű iskoláinak fenntartásával és modernizálásával“. (344. 1.) Egy helyt 
azt írja, hogy „Debrecen főiskolája évtizedeken át nem tartott lépést a nemzeti 
fejlődéssel (érti a múlt század első évtizedeit) : körötte gyűltek össze a Kazinczy 
törekvéseit gátló, az ósdihoz ragaszkodó értik, benne érezte magát rosszul egy 
Kölcsey Ferenc és ő távolította el, formális dolgokat túlbecsülve, Csokonai 
Mihályt“. Itt közkeletű felfogást hangoztat, de ha a dolgok mélyére tekintett 
volna, nem ítélte volna el így egy pár sorban Debrecen nevelését és konzer
vativizmusát. Debrecent sokkal elmaradottabbnak és a haladástól irtózóbbnak 
rajzolta pl. a vele nem szinpatizáló Kazinczy, mint amilyen valóságban volt 
— a- korhoz viszonyítva. Glasz Jakab is csak külsőleg ismerte kollégiumát, 
de nem annak belső szellemét és hatását, amikor pálcát tört felette (L. Kornis 
Gy. : A magyar művelődés eszményei. I. k. 330. skv. 1.) Sokat lehetne Deb
recen védelmére felhoznom, amire itt nincs tér. Csak kettőt említek tehát, 
hogy t. i. : 1. abból az ósdi kollégiumból, mely azonban e korban virágzását 
élte  ̂került ki a későbbi magyar közéletnek, a nagy reformkorszaknak nem egy 
nevezetes embere és hogy 2. a híres szabadságra nevelő mesterrel, Rousseauval 
szóljunk, „szép jelszó, hogy űzzük ki az iskolából a kényszert és keserűséget, 
de az életből nem lehet azokat kiűzni, mert ott ezerféle baj és vesződség veszi 
körül a gyermeket és ifjút, tehát az iskolában is szükség azokra ránevelni a 
gyermeket“. Hogy a debreceni diákok nem voltak az utolsók e korban sem, 
a Kornístól idézett angol M iss Pardon  bizonyítja : „Nem mondom írja •—, 
hogy a debreceni tanulók dandyk, vagy hogy elegánsak, de állíthatom, hogy 
semmiesetre sem olyan orcátlanok, mint sok oxfordi és cambridgei diák, sem 
nem olvan faragatlanok, mint a német bursok.“ (I. m. I. k. 514. 1.) A Csokonai 
eltávolításában is, ha ismerjük alaposan a tényeket, nemcsak az iskolát 
állítjuk bűnbaknak, hanem elsőrenden magát a költőt kell hibáztatnunk.

A kötet végén felsorolt kútfő- és forrásirodalom ezúttal is tanúskodik 
arról a nagy eruditióról, amellyel Szekfű munkáját végezte. Sajnos, a szellem- 
történetnek itt is mutatkozik egy hátránya a pozitív-történetírással szemben. 
Miután nem adatközlésre és időrendi események előadására, hanem nagy
vonalú szellemfejlődés feltüntetésére, tipikus jellemzésekre és irányvonalak 
meghúzására törekszik, nem csinálja, mert nem is csinálhatja, a régi apparátus 
szerint való pontos forrásutalásokat, hanem egyszerűen rámutat a kútfőkre, 
ami a kritikai ellenőrzés csaknem lehetetlenné teszi és a feldolgozásban az 
író egyéni szabadságának tágabb teret enged. Most már azonban, hogy Szekfű 
nagy művét befejezte, látjuk, hogv milyen jelentőség?, van a szellemtörté
netnek, minden hibái cs hiánvai mellett is, az állami és nemzeti életben. Ezzel 
a nevelésnek is számolnia kell. A szellemtörténet is hovatovább okul, tisztul 
és fejlődik s eljő az idő, amikor az iskolai tanítást teljesen is eszerint lehet 
végezni. Többen már sürgetik is ezt. Kár volna azonban az eddigi történet- 
tanítással egyszerre szakítani és egy még kezdeti stádiumban levő, nem egészen 
kiforrt, történeti irányra és módszerre térni át. Ennek a kérdésnek még 
érlelődnie kell, de már komolyan kell vele foglalkozni.

Cegléd. . S. Szabó József.

A  késmárki evang. líceum története. Régebben a magyar uralom alatt 
természetesen magyarul Palcsó, ma a cseh uralom alatt németül 

Liptdk tanár írta meg 400 éves nagy múlttal dicsekvő történetét. Fennállásá
nak 400 éves fordulóját ezévi június végén ülte meg lélekemelő ünnenségekkel. 
A jubileum csonkahazai útegyengetője Pazar Zoltán bíró volt. Ma német
nyelvű reálgimnázium. Dréhr csehszlovák iskolapolitikája miatt evangélikus 
jellege veszedelemben forog ; azért mégsem érte az eperjesi kollégium tragikus 
sorsa, mely ma úgyszólván teljesen megsemmisült. Derékban törték meg a
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csehszlovákok, virágzása tetőpontján. Ha fölébred-e lelkiismeretük annak 
szomorú látásán ! ?

A líceum a reformáció szülöttje. Humanizmus, protestantizmus és erős 
hazafias érzés annak éltető eleme már akkor is, amidőn még latin iskola volt. 
Melanchthon szellemében alakult, Leudischer lelkész és a bártfai Stöckel 
vezérszellemei. Már legrégibb idejében is volt olcsó diákélelmező alumneuma. 
Korai diariuma igazi iskolanapló. Pártfogói a Szepességről s a szomszédos 
magyar mágnások köréből példás buzgóságúak ; helybeli és vidéki felügyelői 
között olyan nevekkel találkozunk, mint Görgey, Berzeviczy, Badinyi, Spóner, 
Corriidesz, Mdriássy, Okolicsányi stb.

Régebbi kiválóbb tanárai között szerepel Benczúr, Karlovszky, a két 
Buchholtz, a statisztikus Schwartner, Bohus, a történetíró és Tátra-kutató 
Genersich s a Tátra-mászó Fröhlich ; az újabbak közül a két Hunfalvi testvér, 
Slenczel, Lindner, Scholtz és Binder, a szepesi költő. Nagyobb hagyományban, 
16 ezer kötet könyvtárban részesítette Jóny. A világháború alatt s a fájdalmas 
összeomlás után tetemesen támogatták az iskolát Késmárk, Béla és Leibicz 
városa, a szepesi evang. egyházközségek, az amerikai szepesi szövetség és 
Weisz Károly. Üjabb három kiváló felügyelője, a nemrég elhunyt tátraszéplaki 
főorvos, dr. Guhr Mihály, Nilzsch Andor képviselő és Kéler Tibor ügyvéd.

Nagy és lélekemelő tradíciókban gazdag múltja engedi remélnünk, hogy 
mai súlyos és nyomott helyzetében is sikerül megóvnia a csehszlovák áram
lattal szemben evangélikus egyházi jellegét és erős szepesi kultúráját. Nagy 
könyvtára és tanszerekben igen gazdag állománya és fölszerelése biztosíthat
ják annak jól megérdemelt jövőjét. Ma a cseh állam a tanszemélyzeti, a párt- 
íogóság a dologi kiadásokat fedezi. Tót párhuzamos osztályai is vannak.

Palcsó és Liplúk művei mellett szép emléket emelt nagy és fölemelő té
nyekben gazdag múltjának nyug. igazgatótanára, Bruckner K. a „Kreutz
kalender“ hasábjain és kedves emlékekben bővelkedő „Memorabilia“ c. 
művében.

Ma szomorú jövő előtt áll a felsőszepesség erősen kulturális német népe : 
a szomszédos Liptó megye és a pápás Magúra tótsága fojtogatja. Szinte kiter
melte magát. Eltótosodásának és elpápistásodásának veszedelmét már Weber S. 
is, ez a néhai legnagyobb szepesi kultúrember, előre megjövendölte. Grcb 
„Zipser Volkskunde“ c. műve is méltán aggódik amiatt. Vajha csalódnánk !

Rákosszentmihály. Szldvik Mátyás.

Sólyom Jen ő  : L u th e r és M agyarország. A reformátor kapcsolata hazánkkal 
haláláig. 192 oldal. Kiadja a l.uther Társaság. 1933.

Ezzel a könyvvel szerezte meg írója a soproni fakultás előtt a teológiai 
doktorátust. De ez terjedelemben is, értékben is fölébe emelkedik az átlagos 
doktori értekezéseknek. És a szó legteljesebb értelmében aktuális is, most, 
Luther születési évének 450. fordulójakor.

Szerző alaposan kifejti a magyarországi reformáció okait, alapfeltételét, 
amint azok a „régi egyház“ romlottságában, a gazdasági hanyatlásban, a7, 
általános világpolitikában, a Habsburg-házzal való viszonyunkban stb. jelent
keznek.

Értékeli a humanizmusnak, vagyis egy névvel nevezve, Erasmusnak 
ebben a tekintetben való jelentőségét.

Luther iratainak hazánkban való elterjedését, a búcsú ellen való felzúdu
lást, az iskolaügy fejlődését, Luthernek előkelő urakkal (Révay alnádorral), 
gyülekezetekkel (Eperjes) való levelezését méltatja.

Luthernek Ferdinánd királlyal, Mária özvegy királynéval való össze
köttetését új adatokkal is megvilágosítja.

Könyvének érdekes része a „Luther és Werbőczy“ szakasz. Luther és 
Werbőczy találkozását leszállítja a múló epizód jelentőségére. Luther nem is 
emlegette ezt soha.

Hogy Luther nem tette volna Werbőczyre a szellemes világfi benyomását? 
Ezt is kellő értékére szállítja le. Ez a találkozás csak a wormsi „Itt állok,
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máskép nem tehetek“ jelenetet megelőző napon, vagy napokban történhetett 
meg. Ilyen sorsdöntő órák izgalmai között hogyan lehetett volna Luthernek 
kedve szellemeskedni?

Különben is nekünk Luther a pokol kapuit pöröllyel döngető kovács
legény és nem a sikamlós parketten sikamlós társalgást folytató sima modorú 
francia abbé.

A „Török kérdést“ is kellőleg megvilágítja. Felelős-e a reformáció hazánk 
török uralom alá jutásáért? Éppen nem Európának politikai egységét és a 
törökellenes általános koalícióra való alkalmas voltát a nagy francia—Habs
burg versengés semmisítette meg. Ezért volt V. Károly a katolikus világ 
,,elsőszülött“-je olyan jéghidegen közönyös a magyarországi török kérdésben. 
És az „igen keresztyén“, vagyis katolikus francia király, a pápa szövetsé
gese egyenesen utasította a törököt hazánk megtámadására.

Luther sürgette a török ellen való közös fellépést. Ha ráhallgatnak, ma 
nincs Trianon, de van integer Magyarország. Igen érdekes a Luthernek vvitten- 
bergai magyar tanítványai útján való eleven hatásáról szóló rész.

A magyar Lutherről, Dévairól, Révész Imrével egyezően, de vele pole
mizálva is, kimutatja, hogy nem nevezhetjük a magyar kálvinizmus megalapí
tójának.

A könyv jegyzeteiből is következtetve, igen alapos kútfőkutatások útján 
készült. Stílusa eleven és komoly és magyaros.

A sajnos, nagyon kicsi protestáns egyháziörténész-táborkarnak - e 
munka után következtetve igen értékes gyarapodását remélhetjük doktor 
Sólyom Jenőnek, a budapesti evangélikus gimnázium lelkes vallástanárának 
személyében. A szép kezdetnek szép folytatását méltán várhatjuk tőle.

Budapest. Szige.thy Lajos.
\iijfv  József Teljes m ay var nyelvtan  kérdés-felelet form ában. Debrecen, 

1933. 103 lap.
Minden új kezdeményezést örömmel üdvözlünk, ha jobbat, praktikusab

bat akar adni. Nagy József szeghalmi tanár kis nyelvtana több szempontból 
is figyelmet érdemel.

Először is olcsóbb, mint bármelyik tankönyv s egymagában a közép
iskolák I., II., III. osztályának anyagát sűríti össze szerencsés módon, circa 
103 oldalon. Könnyen áttekinthető és három könyvet igyekszik pótolni 
egyszerre.

Másik újítása pedig az, hogy visszakanyarodik modern, de sokszor 
erőltetett és méregdrága tankönyveinktől a régi metódus felé és katekizáló 
módon fut keresztül a magyar nyelvtan meglehetős tágas labirintusán.

Van ennek a módszernek sok előnye, de hátránya is. Előnyös, hogy az 
átlagos diák számára sem okoz különös megerőltetést a betanulása, de hát
ránya is van, mert a léleknélküli megoldás leggyakoribb következménye az 
szokott lenni, hogy ha a tanulónál nem az általa betanult kérdés formájában 
érdeklődünk, egyszeriben cserbenhagyja minden tudománya.

Azzal az eljárással, hogy minél rövidebbre vonja össze anyagát, a leg
égetőbb követelménynek kíván eleget tenni, a túlterheléstől igyekszik meg
óvni a tanuló ifjúságot : azonban a túlságos rövidségre való törekvés árnyéka
ként ott kísért nála is a nehezen érthetőség, a homályosság, ami annak a 
következménye, hogy a szerző nem hoz fel kellő számú példát, néha meg 
semmit se, megállapításainak indokolására. így pl. ezt mondja : „A k többes
jelet alkalomadtán olyan szók végére is odateszi (a beszélő), amelyeket még 
sohasem mondott többes számban, mert egyéb szavakat már használt töb
besben.“ Szeretnénk látni egy példát legalább, mert így hatástalanná válik 
számunkra kijelentése.

Vagy az ősi finn-ugor eredetű rokonságot bizonyító legősibb szavakra 
hivatkozik, de nem említ egyet sem. Ennek a hiánynak a pótlása a tanárra 
vár. Rendben van, de mi történik akkor, ha az illető magántanuló és nincs
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mellette szakember, vagy önmagára van utalva? Bizony, akkor örök homály 
marad számára a finn-ugor rokonság kérdése.

Nem lényeges hiba, de megemlítem a következő kitételét : ,,. . .a királyé 
sem lehet szebb (t. i. a király háza)“. Itt. a t. i. helyébe a például szó kíván
kozik.

Azok számára, akik valamilyen vizsgára készülnek és már előző tanul
mányaikból ismerik a nyelvtant részleteiben, kiválóan alkalmas és rendkívül 
hasznos kompendium, de kezdőfokon így átdolgozás nélkül nem merném 
ajánlani. Csekély fogyatkozásainak kiküszöbölése után azonban bárkinek i 
kezébe merném adni, mert vannak értékes részei is.

Ilyen a nyelvet alkotó csoportok : a népnyelv, irodalmi nyelv és köz
nyelv lényegének bemutatása. Kár, hogy itt is szűkmarkú a példák idézésé
ben, pedig nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy exempla docent. Sikerült a 
szótana, a szóösszetételekről, szóképzésről való része, mely világos, pontos, 
megfelelő számú bizonyítással alátámasztott. Ez talán a legsikerültebb része 
könyvének. Ugyancsak helytálló a határozók felosztása és tárgyalása is.

A könyvecske megállapításai szabatosak, fogalmazása világos, könnyen 
érthető. Kevés hibáját egy második kiadás teljesen eliminálhatja (ugyan 
hány használni kénvtelen tankönyvünkről mondhatjuk ezt el?) s így, mint 
protestáns szerzőtől való, de még inkább, mint sikerült alkotást a szaktanárok 
meleg figyelmébe ajánlom.

Mezőtúr. Boross István.

A debreceni egyetem  évkönyvei. A Tisza István nevével nevezett debre
ceni egyetem gyors egymásutánban bocsátja ki az évkönyveit, bár a nehéz 
anyagi viszonyok miatt, különböző időben. (Pl. a YII-iket 1933-ban, a VlII-ikat
1932- ben, a X-iket 1931-ben, a XI-iket, XlII-ikat, XIV-iket 1929-ben, a 
XV-iket 1930-ban, a XVI-ikat 1931-ben, a XVII-iket 1932-ben, a XVIII-ikat
1933- ban.) Nem jelent meg még a XII-ik évkönyv. A most megjelent XVIII-ik
az 1931. évről számol be, gazdag tartalommal, 484 lapon rajzolva meg az 
iskolai év képét, melynek kiemelkedő mozzanatai az ünnepélyek, a főiskolai 
tanárok VI. összejövetele, a központi épület megnyitása s a Felsőoktatási 
egyesület közgyűlése voltak. G. J.

K ét füzet. Két kis füzet hagyta el nemrégen a sajtót. Az egyik Patakon, 
a másik Pesten jelent meg. Kis füzetecskék, de nagy okulásokról, nagy célok
ról és — valljuk meg — viszonylag nagy tettekről beszélők. Az egyiknek a 
címe : Mit tett és mit akar tenni a pataki diákszövetség? A másiké : Jelentés 
a pataki diákszövetség budapesti egyesületének 1921 —33. közti életéről. 
Egyik a másikat kiegészíti. De mindkettő beszédes bizonysága a pataki diák
ság iskolaszeretetének. Érdemes forgatni lapjaikat s követni a példájukat.

G. .1.
Spengler Oszvald kultú rbö lcselete . írta : Koller István. Sopron, 1933. 

15 oldal.
Spengler kultúrbölcseletének ismertetése vonzó, de nehéz és fárasztó 

feladat. Vonzó felfogásának eredetisége, gondolkozásának mélyjáratúsága, 
látókörének végtelensége következtében ; de nehéz és fárasztó nemcsak a 
munka nagy terjedelménél, hanem a részletek végtelen sokaságánál fogva is. 
Erre a feladatra vállalkozott a kis értekezés szerzője és a feladat nehézségét 
a cikk rövid terjedelme jelentékenyen súlyosbította. Szerző nagy elmélyedéssel 
igyekezett a részletek nagy tömegéből azokat a tételeket kiragadni, melyek 
a főkérdések megvilágítására és a kérdések kérdésének, a történelem logikájá
nak megsejtésére vezetnek. Ezt a legnagyobb kérdést illetőleg ma sem va
gyunk túl a sejtésen. Az emberi kultúra fejlődését meghatározó és osztályozó 
tényezőket és erőket csak részben ismerjük, a bennük megnyilvánuló törvény- 
szerűséget sem mindig ismerhetjük fel. A végső okokig sem a materialista, 
sem az idealista világfelfogás nem jutott el ; de nem jut el a legújabb filozófiai 
irányzattal kapcsolatos történet-filozófiai relatívizmus sem, melynek Spengler 
egyik legkiválóbb képviselője. Szerző helyesen i .meri fel elméletének gyen-
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géjét, hogy t. i. az egyes kultúrákat teljesen önálló jelenségeknek tekinti, nem 
pedig az általános kulturális fejlődés mozzanatainak, melyek egymással és 
az összességgel többé-kevésbbé kapcsolatosak, még ha ezek a kapcsolatok 
nem is mindig ismerhetők fel. A modern történetfilozófia egyelőre ezen az 
alapon fejlődik tovább. Ennek ismertetése azonban egy ilyen rövidre szabott 
értekezés keretében alig lehetséges ; ennélfogva Spengler helyzete a történet
filozófia fejlődésében a műből nem tűnik ki világosan.

Budapest. Láng Margit.

U oloud I s tó k :  H u m o ro s já té k  3 fe lv o n á sb a n . írta Sándor Pál, Pápa. 
1933 81. 1.

A pápai őskollégium költői lelkű tanára immár tizenötödik színművet 
bocsátja közre. Mindeniknek legfőbb értéke a hamisítatlanul derűs kedélyes
ség, ami nem szójátékos modern ,,vicc“-ekben, pikantériákban nyilvánul, 
hanem jellemek furcsa tulajdonságainak megvilágításában jelentkezik. A Bo
lond Istók meseszövése Petőfi költeményéhez igazodik, de a téma modern 
keretbe van elhelyezve : Szentkúti István a világháború utáni korban él, 
ispánja egy állásnélküli tanár, soffőrje tanító volt, parádés kocsisa finánc. 
B-listás óvónő a szakácsnője stb. Minden szereplője szélkergette kóró, ezért 
minduntalan komikus helyzetekbe kerülnek, de Istók, a nagy rendező, vég
eredményben boldogságra juttat mindenkit. Derűs nyugalmú, tiszteletre
méltó idősebb úrnő a segítője s egy tisztalelkű, ideális gondolkodású leány a 
jutalma. A humoros játék bonyodalma nem nyújt semmi újszerűt, de írónk
nak szemmel láthatólag nem is ez a célja. Diákok számára könnyen előadható 
darabot ád, amivel vidéki közönség előtt egy estét kedélyesen ki lehet tölteni. 
S mivel éppen ebben a műfajban rendkívül kicsiny a választék, Sándor Pál 
eleven, fordulatos darabját bizonyára igen sok iskola tudja majd hasznosítani.

S. B.
L osonczi Z o ltá n  : N yelv tudom ány i é rtek ezé sek . I — III . (1 .  : Az ómagyar 

nyelv jellemző sajátságai. Budapest,'1930 18. 1. II. A magyar nyelv a XIV. 
század közepétől a XVI. század végéig. Budapest, 1931 22. 1. III . A magyar 
nyelv 1600 óta. Budapest, 1933 24. 1.).

Ma, mikor a különböző tudományágak teljes mértékben specializálód
tak és művelésük úgyszólván külön „tudós“ emberfajtát termeit ki, a közép
iskolai tanári munka mellett igen kevés idő jut a tudományos továbbfejlő
désre. Elméleti kutatások úgyszólván lehetetlenné válnak a különböző terhek 
alatt egyre jobban roskadozó gyakorló tanár számára s a tudomány művelése 
külön „fenntartott helyen“ ülők számára lehetséges nagy általánosságban. 
Ezért üdvözöljük különös örömmel Losonczi Zoltán alapos nyelvészeti isko
lázottságot mutató füzeteit, melyek a történeti nyelvtan körében (különösen 
hangtani tekintetben) nemcsak a meglevő irodalom alapos ismeretét mutat
ják, hanem önálló meglátásról is tesznek tanúságot. Folyóiratunk célkitűzése 
nem engedi, hogy részletes ismertetésbe bocsátkozzunk, de kívánjuk felhívni 
a magyar nyelvtan és stilisztikát tanító kollegák figyelmét erre á valósággal 
hézagpótló műre. Röviden, könnyen áttekinthető formában megismertet 
nyelvünk fejlődésének legfőbb tényeivel és rendkívül gazdag példatár éppen 
a legnehezebben illusztrálható jelenségek tárgyalásánál. Szerző a sok elavult, 
tankönyvből-tankönyvbe átszármazó példát megpótolja alapos nyelvtörté
neti olvasottságból eredő szókészlettel s ebben a tekintetben a középiskolai 
tanár számára igen jelentős segédkönyvet ad. S. II.
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E G Y H Á Z I ÉS ISK O LAI H ÍR EK .
vitéz  B essenyei L a jo s  dr. egyesületünk elnöke, a legközelebbi egyház

kerületi közgyűlésig a tiszántúli református középiskolák felügyelői tisztének 
viselésére megbízást nyert.

A pápai r e fo rm á tu s  fő isk o la  em lék ü n n ep e  A d ász tev e len . Most van száz
ötven éve annak, hogy a több mint négyszázéves pápai református főiskola 
harmincéves számkivetés után a közeli A d á szteve l községből visszatérhetett 
székhelyére. Ennek megünneplésére az intézet tanári kara és ifjúsága okt. 15-én, 
vasárnap délután Adásztevelre ment, hogy lerója háláját a vendéglátó község 
iránt. A teveli református templom előtt B ö rö czk y  Dezső főjegyző fogadta a 
megjelenteket, majd S za k á ll Ernő lelkész vezetésével felkeresték a régi iskola 
helyét. Utána ünnepély volt, amelyen Tóth  Endre dr. teológiai akadémiai 
igazgató ismertette a számkivetés alatti iskola életét.

B udapesti e v a n g é lik u s  v a llá s ta n á ro k  é rtek ez le te . A budapesti evangélikus 
vallástanárok legutóbbi értekezletén S zu ch o vszk y  Gyula az iparostanoncok 
vallástanításáról értekezett, M a r to n y  Elek az elsőfokú iskolák hitoktatásá
ról szólott, M o h r  Henrik óbudai lelkész mintatanítást mutatott be.

Az E v an g é lik u s  T a n á re g y e sü le t 1933. évi november hó 9-én tartja rendes 
évi közgyűlését Budapesten, az Evangélikus Leánygimnázium IV., Veres 
Pálné-utca 36. sz. alatti dísztermében.

R e fo rm á tu s  ta n ü g y i k iá llítá s . Csikesz Sándor debreceni teológiai profesz- 
szornak, az Országos Református Lelkészegyesület főtitkárának indításából 
egy nagyjelentőségű pedagógiai megmozdulás halad mind nagyobb sikerrel 
biztató megvalósulás felé.

Már a múlt iskolai évben megtörtént az első kísérlet egyetemes református 
tanügyi kiállítás megrendezésére. A cél : felidézni és felmérni azt a szolgálatot, 
melyet egyházunk a nemzeti nevelés ügyének szentelt, s e számadásból 
erőt meríteni a jövő nagy feladataira. A'kiállítás az Országos Református 
Lelkészegyesület közgyűlésével kapcsolatban volt tervbe véve. A rendelke
zésre álló idő rövidsége, még inkább az ORLE idei közgyűlésének vidéki szék
helye (Nagykőrös) volt légióként az oka, hogy a nagyszerű terv nem bon
takozhatott ki teljesen. Egyesületünk elnöke már az eszme felvetésekor 
rámutatott ezekre a nehézségekre. Annál örvendetesebb, hogy Csikesz Sándor 
a maga nagy ügyszeretetével nem ejtette el a tervet, hanem már jó előre 
megindította a munkát a jövő év október elején Budapesten rendezendő 
széleskörű kiállítás alapos előkészítésére.

Ecélból az Országos Református Tanáregyesület központi igazgatóságá
nak október 16-án tartott gyűlésén előterjesztette az ORLE kérelmét arra 
nézve, hogy a kiállítás középiskolai részének szervezését egyesületünk vegye 
gondozásába. Csikesz Sándor előadásából és az ezt követő lelkes megbeszé
lésből az a gondolat alakult ki, hogy az ORLE jövő évi, Budapestre ter
vezett közgyűlését és a vele kapcsolatos kiállítást az összes református alakula
tok megnyilatkozásával református nagyhétté kell kiszélesíteni. A központi 
igazgatóság szívvel-lélekkel magáévá tette a református tanügyi kiállítás 
eszméjét, elnökünk indítványára pedig kimondotta, hogy a református 
nagyhét megvalósítása érdekében szokásos év i k ö zg y ű lé sü n k e t tavaszról el
halasztja és az ORLE konferenciájával egyidejűleg B u d a p e s te n  ta r tja  m eg  
1934 október h a vá b a n . így egyesületünk közgyűlésén megjelenő tanárok egy
úttal megtekinthetik a tanügyi kiállítást is, és résztvehetnek a református 
nagyhét ünnepségein.

Központi igazgatóságunk a pedagógiai kiállítás középiskolai részének 
előkészítésére bizottságot küldött ki Jakucs István vezetése alatt Debrecen
ben, Budapesten pedig most van alakulóban a helyi bizottság. Ennek a bi
zottságnak lesz a feladata a részletes tennivalók megbeszélése, irányítása., 
Célját azonban csak az összes református középiskolák megértő támogatásá
val fogja elérni. Ezért, mint a múlt iskolai évben, most is tanintézeteink
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igazgatóságához és tanári karához fordul segítségért. Már előre emlékezteti 
és kéri az iskolák vezetőségét, hogy a múlt tanévben kitöltött kiállítási kérdő
ívek anyagát szaporítani szíveskedjenek, minthogy hosszabb idő alatt nehezeb
ben szállítható tárgyak kikölcsönzését is elő lehet készíteni. A kiállítás sike
rének emelése céljából pedig kívánatos lenne, ha a szokásos iskolai kirándulá
sokat jövőre a tanügyi kiállítás megtekintésére használnák fel tanintézeteink, 
így szemléleti oktatást nyújthatnának növendékeiknek a magyar református 
egyház pedagógiai múltjára vonatkozólag.

A vállalkozás méltán igényelheti minden jó református, elsősorban 
a református tanárság buzgó közreműködését és segítségét. Akinek tehát 
a kiállítás sikeresebbé tételére javaslatai, eszméi vannak, bocsássa azokat 
a köz szolgálatára, hogy ez a nagy református ügy méltó kifejezése legyen 
annak a nemzetépítő munkának és hazafias buzgóságnak, amelyet a magyar 
református tanárság kifejt hivatása teljesítésében.

Végül felhívjuk folyóiratunk olvasóit, hogv ezentúl kísérjék szíves figye
lemmel Szemlénk hasábjait, ahol a tanügyi kiállításra vonatkozó felhívások 
értesítések és javaslatok lesznek olvashatók. Péter Zoltán.*

A tanügyi kiállítást előkészítő bizottság első gyűléséről számolok be.
A bizottság felhívja az összes középiskolák igazgatóságát és tanártestü

leteit, hogy helyi 2 3 tagú bizottságokat alakítsanak s a bizottságok állít
sák össze egyelőre a jegyzékét azon tárgyaknak, amiket a kiállításra küld
hetnek.

A kiállítandó anyagra vonatkozólag kérdő íveket már április hóban 
küldött szét a kiállítás vezetője Csikesz Sándor egyetemi tanár úr, de a bi
zottság tárgyalása alapján a következőkre hívom fel nagybecsű figyelmüket :

A kiállítás anyaga lehet :
1. Az iskola rövid története, az egyes intézményeinek (szertárak, könyv

tár, internátus) fejlődésével.
2. Képek, gipszmodellek az iskoláról, szertárakról ; az épület tervei ; 

ha nincsenek tervek, elkészíthetők rajzvázlatokban.
3. Régi fizikai, földrajzi és más taneszközök; új taneszközök közül 

csak házi készítmények, amelyeket a tanárok vagy tanulók készítettek.
4. Régi, híresebb tanárok képei, csoportképek. Eredeti művészi munkák 

vagy történeti értékűek kölönösen megjelölendők.
5. Tanárok tudományos és irodalmi művei, az iskola kiadványai.
(i. Tanulók munkái, rajzok, térképek, kézimunkák, gyűjtemények.
7. Tanulók írásbeli dolgozataiból minden tárgyból és minden osztály

ból az év végén kiválasztandó 1—1 dolgozat.
8. Grafikonok az iskola életéről, tanulók számáról, térképek a növendé

kek lakóhelyeiről.
9. Hősi emlékek képei.
10. A diákéletre vonatkozó emlékek. Volt kiváló tanítványokról össze

állítások különféle szempontok szerint, kiváló tudósok, nevezetes közéleti 
férfiak, sportban kiemelkedők.

11. Az iskolai értesítőkből lehetőleg teljes sorozat.
Ezenkívül tervbe vannak véve a kiállítást érdekessé tevő szemléltető 

munkák ; pl. hazánk szétdarabolását elmozdulással feltüntető térkép ; nagy 
fali térkép, melyen pl. 10 fill, bedobása után kigyulladnak az egyes iskola
típusokat feltüntető színes lámpák. Filmfelvételek készülnek az iskolai élet
ről (pl. Debrecenben az exitusról s a tornavizsgáról már elkészültek.)

Ilyenekre is kérünk jelentkezéseket; legjobban szeretnénk, ha az egyes 
iskolák tanulói munkával készítenének ilyeneket, pl. már készültek térképek 
női kézimunkákból.

ötletek s a kiállítás érdekességét emelő eszmék számára Szemlénk 
is rendelkezésre áll, vagy szíveskedjenek ezeket velünk közölni, december 
15-éig, amikorra a kiállítandó tárgyak jegyzékét is szíveskedjenek a debreceni 
református gimnáziumba beküldeni.

A tárgyak elküldéséről később történik intézkedés. Jakucs István.
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,\  d iina ino llék i r e fo rm á tu s  püspök  lá to g a tá s a  a g y ö n k i re fo rm á tu s  re é l-  
g im n á z iu m b a n . Dr. Ravasz László, a dunamelléki református egyházkerület 
püspöke, e hó 17-én dr. Imre Sándor egyetemi tanár, egyházkerületi tanügyi 
előadó és Vincze Elek, a külsősomogyi református egyházmegye esperese 
kíséretében meglátogatta a gyönki református reálgimnáziumot. Este a 
nyolcszáz főnyi helybeli és vidéki közönséggel zsúfolásig telt református 
templomban a fenntartótestület nevében Vincze Elek üdvözölte az egyház
főt és tanügyi előadót, mely után dr. Imre Sándor értekezett a család, iskola 
és társadalom nevelői tevékenységéről. Az előadó megállapította a nevelés 
célját és vázolta, hogy amíg a gyermek az önállóságig jut, milyen nevelői 
hatások érik. Kifejtette, mi a nevelésben a család' szerepe, miféle, más által 
nem pótolható hatásokat nyújt a gyermeknek, mi továbbá ez akcióban az 
iskola helyesen felfogott nevelői feladata. így megállapítván a nevelői munka 
összetevő erőinek természetét, áttért a társadalom nevelői hatására és fel
sorolta, részletezte azokat a momentumokat, melyekkel a társadalom bele
kapcsolódik a nevelői munkakörbe.

A nagy pedagógus és a mélyen érző ember ragyogóan tiszta okfejté
sével a hallgatósága minden rétegét magával ragadta, közvetlenül ható 
igazságaival meggondolkodtatta.

Ezután dr. Ravasz László szólott a gyermekről s azokról a legintenzívebb 
hatásokról, melyek a gyermek részéről a felnőtteket érik.

A történelem igazolása szerint — mondta az értekező — minden olyan 
korszak, amelynek jövendője van, a gyermekhez fordul. Az antik világ egy 
gyermekképet sem tud felmutatni, de meg is szűnik ; a keresztyénség ellenben 
egy bölcsővel kezdődik, ezért fűződik hozzá a jövendő, ezért van benne az. 
Ígéret.

A gyermek a legnagyobb tanító, általa ér el az ember az élet értelmének 
a misztériumához. Az élet kitárulása, az emberi értelem határainak érintése 
mind a gyermek által történik.

A fiatal élnivágyó anya csonttá és bőrré hervad, de nincs az a hatalom, 
amelyik beteg gyermeke ágyától elmozdítaná. Egy életvidám férfi, aki örülni 
szeretne az életnek, hétfőtől szombatig töri magát, dereka összeroppan, ifjú
sága elszáll. Ezt mind két három mosolygó gyermek tudja megcsinálni.

Micsoda ellentmondások halmaza, minő ellentétek találkozása ez —  
folytatta tovább az egyházfő.

A gyermek a legszigorúbb bíró a biblia szerint is, de van-e nagyobb vád 
egy tékozló apa részére, mint egy éhező gyermek. Minő keserű az a könny, 
amelyet a gyermek értünk sír. Ha ő ilyen nagy nevelő, akkor kétségtelen, hogy 
boldogabbnak, jobbnak, különbnek kel! lennie, mint mi vagyunk. De ezt csak 
úgy érjük el, ha mi is jobbak, alázatosabbak leszünk, mint voltunk és vagyunk. 
Vezessük a gyermeket Krisztushoz, de éz csak a mi hitünk igazságán és ere
jén keresztül történhetik meg.

Ezeket a gyönki közönségért mondtam el — folytatta a püspök , mely 
önzetlen áldozatos készségével sok gyönki kis diákot tett boldoggá. Ezek a 
gyermekek, mikor bekopognak, mindig visznek magukkal valamit a kará
csonyi csodából.

Ezeket a nagy gondolatokat megértelmező, szívigható előadásokat a 
sok száz ember lélekzetfojtó figyelemmel hallgatta és megindult lélekkel 
imádkozott az egyházfővel együtt. A püspök másnap iskolát látogatott kísé
retével együtt, délben pedig fogadta Gyönk község száztagú küldöttségét, 
mely az intézet nyolc osztályúvá fejlesztéséhez kérte támogatását, melyet 
az egyházfő meg is ígért.

Déli fél egy órakor a diákok számára volt exhortáció, melyet Vincze 
Elek bibliamagyarázata vezetett be. Utána a püspök beszélt. „A régi jó világ 
elmúlt -  mondta —, mi már minden'erőfeszítésünkkel sem tudjuk azt vissza 
varázsolni, de ti azt megtehetitek ! Hogyan ? Akként, ha megjavítjátok saját 
ipagatokat. Igazat mondjatok, jóindulat legyen bennetek, egymással jók, 
türelmesek, előzékenyek legyetek ! Ha gyengeségeitekért bocsánatot kértek,
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kisüt a nap. Ha jóravaló, szilárd elhatározással lépitek át szüléitek küszöbét, 
teli lesz a hajlék derűvel ; mosoly és simogatás lesztek. Próbáljatok örömmé, 
segítéssé válni, a legnagyobb jótett jó emberré lenni. Kell-e ennél nagyobb 
vllágszépítés ?

Ha szépen köszöntök, ha sugárzó arccal néztek a szembejövőre, már 
nagy ajándékot adtatok !

Gondoljatok tanáraitokra !
A tanár bejön az iskolába fiatalon, a tanár elmegy onnan fáradtan, öre

gen, mint egy szomorú árnyék. Mindennap szétosztotta életét a tanulók között 
s ő mindennap szegényebb lett, az ifjaknak serege megy tovább.

Hiába vagyok a dunamelléki református egyház püspöke, én nem tudom 
őket megjutalmazni és nem tudja semmiféle más földi hatalom sem !

Ti tudjátok őket megjutalmazni. Ha ti engedelmeskedtek nekik, szere
titek őket és szemetekből sugárzik a bizalom, ők gazdagok lesznek, mert 
odaadták a jó gyermekek nekik a szívüket 1“

A püspök ezután imádkozott a diákokkal s a Himnusz elhangzása után 
véget ért az exhortáció.

A közebéd után, melyen a tanári testületen kívül a helybeli református 
egyházak lelkészei és tanítói is résztvettek, dr. Ravasz László a tanári karral 
tartott konferenciát, mely zsoltárénekkel kezdődött, majd két felolvasott 
zsoltár alapján a püspök~ elmélkedésével folytatódott. Ez az elmélkedés a 
nevelés és oktatás nagyszerű definícióját adta. A meghatározás a hit, a vallás 
pillérein nyúgodott, másfelől a filozófia nagy távlataira támaszkodott. A tétel 
részei : az összefüggések, kapcsolatok, mint egy csodálatos művészettel meg
alkotott épület részletei fonódtak össze az egyházfő fascináló hitéből, a filo
zófus grandiózus okfejtésével, a szónak káprázatos elokvenciájával és a költő 
ihletett szárnyalásával. A gyönki egyszerű hajlék boltozatai alatt talán soha 
fényesebb csillag nem gyűlt ki, mint e tompa, fénytelen, esős őszi délután. 
Az elmélkedéshez hasonló mélységű volt a püspök záró-imája is. Ezután 
Székely János reálgimnáziumi igazgató mondott ez áldást ígérő órákért 
könnyekig meghatott hangon igaz szívből jövő köszönetét. Most dr. Imre Sán
dor tanügyi előadó még egyszer sorravette az intézet kardinális kérdéseit, 
a püspökkel együtt megadták a legutolsó szükséges útbaigazításokat és 
elbúcsúztak a tanári testülettől.

Gyönk. Holstein Gyula

Az Országos Evangélikus Tanáregyesület pénztárába október 
17-ig a következő összegek érkeztek :

Tagdíj 1930-ra: Oláh Miklós 4-— ; 1931-re: Dr. Hittrich Ödön 
4‘—, Wagner Géza 4-—■; 1932-re Jurás Lajos, Lang János, dr. 
Loisch János, dr. Neumann Jenő, dr. Ponyiczky Zoltán, Raskó 
Kálmán, Revuczky Vilmos, Saskó Samu, Söjtöri Károly, Szokol 
Károly, Wünschendorfer Aladár egyenként 4‘—.

Tanulók utáni járulékok az 1932—33. tanévre: Kőszegi leány- 
líceum 5160; szarvasi gimnázium 120-—.

Dr. Losonczi Zoltán,
pénztáros.





V II. é v fo ly a m . 12. s z á m . 1 9 3 3 . é v i  d e c e m b e r  lió . '

PROTESTÁNS
TANÜGYI SZEMLE

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS 
ÁG. MTV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET MVATALOS KÖZLÖNYE

Felelős szerkesztő: SOÓS BÉLA. -m- Társszerkesztő: BŐIIM DEZSŐ.

Tartalom.

A játék a modern nyelvtanításban. Arató A m á l i a .................... 345
Református leányközépiskolánk 1932—33. éve. Ványi Ferenc . 352
Magyar népünk és a magyar tanulóifjúság. N. Bartha Károly . 360
A modern énektanítás új irányai. Králik J e n ő ............................ 364

Hazai irodalom.
Belföldi lapszemle.
Megjegyzések.
Egyházi és iskolai hírek.

DEBRECEN-BUDAPEST. 
Kiadóhivatal: Debrecen, Széchenyi-utca 4.



A SZERKESZTŐ -BIZO TTSÁG  T A G J A I:
Ref. részről: vitéz Bessenyei Lafos, Ravasz Árpád, S. Szabó József. 
Ev. részről: II. Gaudy László, Oravecz Ödön, Rell Lajos.

M E G JE LE N IK  évenként 10 füzeiben.

E L Ő F IZ E TÉ SI D ÍJ  egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér.
A z ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő
fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár.

K É ZIR A TO K  rcf. részről a felelős szerkesztőhöz ( Debrecen, Széchenyi- 
utcaé.), ev. részről a társszerkesztőhöz ( Budapest, IV . kér., Deák-tér 
4. szám) küldendők.

K IA D Ó H IV A T A L  : Debrecen, Széchenyi-utca 4., ahová az előfizetési 1 
díjak és reklamációk küldendők; a tanári és jenntarlótestületi járulé- \ 
kok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányílandók. J

L A P ZÁ R T A  minden hónap 20-án.



PROTESTÁNS T A NÜ GY I  SZEMLE 345

A  játék a modern nyelvtanításban.
A modern pedagógia egyik törekvése, hogy minél több ered

ményt mutasson fel a tanulónak minél kevesebb megerőltetésével. 
Hogy pedig ez a kívánság elérhető legyen, feltétlenül szükséges, 
hogy a növendék felszabadulva minden gátló hatástól, jó kedvvel 
dolgozzék. Derű és hangulat nélkül alig képzelhető el igazi értékes 
és eredményes tanítói munka. Már Montaigne azt kívánta : ne fűzfa
vesszők borítsák a tantermeket, hanem zöld gályák és virágok, s 
falaikra a vidámság és öröm, Flóra és a Gráciák képei legyenek 
festve. Amikor a modern nevelő a pedagógiai haladás egyik vívmá
nyának a reá bízott ifjúság örömmel végzett munkáját tekinti, 
hamarosan elérkezik a játékhoz, mint a gyermek fejlődésének fizioló
giai szükségességéhez, valamint az ő pedagógiai munkájának egyik 
jelentékeny tényezőjéhez.

A játék végigvonul az emberi életnek minden korszakán. Játszik 
a gyermek, az ifjú és a felnőtt. Ha azt keressük, kik nem szórakoznak 
játékkal, az orvosok megállapításaiban azt látjuk, hogy ezek egy
részt a gyengék és lábbadozók, akiknek hiányzik a testi erejük, 
továbbá az abnormisok, imbecilek és idióták.

Az édesanya, ez az ösztönös nevelő, nyugtalankodni kezd gyer
meke egészsége miatt, mihelyt az nem játszik. A játék tehát kísérője 
a normális testi és szellemi állapotnak. Wundt Etikájában a játékot 
a munka gyermekének nevezi. Valóban nincs is a játéknak egyetlen 
olyan alakja sem, amely ne találná meg a maga mintáját valamilyen 
komoly foglalkozásban.

Valamennyien ismerjük H erbert Spencernek erőfelesleg és Kari 
Groossnak gyakorlási elméletét a játékra vonatkozóan. Akár azt 
fogadjuk el, mely azt mondja, hogy a szervezetben felhalmozódott 
energia-felesleg megnyilvánulása, levezetése a játék, vagy pedig 
azt, amely szerint a játékban a gyermek azt a ténykedését gyako
rolja, melyre később a lét- és fajfentartás szempontjából szüksége 
lesz, el kell ismernünk, hogy a játék fiziológiai, biológiai és psycho- 
lógiai elemekben gazdag megnyilvánulása az emberi életnek, s így 
nélkülözhetetlen kiegészítője pedagógiai tevékenységünknek is. — 
Erősíti a testet, ügyesíti a mozgásokat, fejleszti a gondolkodást,
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gazdagítja a képzeletvilágot, élesíti a megfigyelést, jó iskolája a 
helyes ítéletek kialakulásának, színessé teszi a fantáziát. Nagy 
befolyást gyakorol az erkölcsi fejlődésre is, amennyiben felébreszti 
a szociális érzést, önuralomra nevel, s megtanít arra, hogy önzetlenül 
örüljünk embertársunk sikerének.

Az angol nevelésben igen nagy fontosságot tulajdonítanak a 
játék  jellemző erejének. Büszkén hangoztatják, hogy az angol nemzet 
gyermeke tud legszebben veszíteni a játékban.

A pedagógia mindezideig csodálatosképpen nem használta ki 
eléggé a játékban rejlő értékes erőket, különösen nem a középiskolai 
oktatásban. Pedig világos, hogy a gyermek jóformán minden testi
lelki ügyességét és tudását játszva tanulja meg és gyakorolja be.

A munkaképességet és munkaszeretetei a játéknak ösztönös 
mozgásaiból kell kibontakozásra segítenünk.

A nevelésben arra törekszünk, hogy a játékban ezek a fiziológia: 
szükségszerűségképpen végzett mozgásokat egyenletesen növekvé 
részben értékes fizikai és psychikai munkává alakítsuk át.

Mikor a gyermek a középiskolában idegen nyelv tanulását kezdi, 
akkor még a maga gyermekkorát éli. Le kell szállnunk hozzá, hogy 
megértsük korát, érzületét, hajlamait. A játék nyelvén férhetünk 
legközelebb az ő értelméhez, s bonthatjuk ki észrevétlenül játé
kos kedvéből az idegen nyelv tanulásával járó komoly munka- 
képességet és munkaszeretetei. Ha a munka az iskola formalizmus? 
helyett kissé játék színezetet kap, az csak fokozza az élénkséget, 
érdeklődést, kedvet és eredményt. Hogy milyen messze lehet menni? 
A szükséges fegyelem majd meg fogja szabni a kellő határokat. 
Az a fontos, hogy erről a „játékról“ csupán a gyermek érezze, hogy 
játék. A tanárnak ez igen nehéz és fárasztó munka.

A pedagógusokat erősen foglalkoztatja az a probléma, hogyan 
lehet az élő nyelvek tanítását eredményesebbé tenni. Vizsgálták a 
beszédnek mint életjelenségnek fiziológiai és psychológiai törvényeit, 
az anyanyelv megtanulásának folyamatát, s tudományos munkájuk 
eredményeit foglalták össze az élő nyelv tanításának psychológiai 
módszerében.

A modern nyelvek tanításában főképpen ez a módszer nyújt 
nagyobb alkalmat a játékban rejlő pedagógiai értéjcek kihasználására. 
Azt akarjuk elérni, hogy tanítványaink az idegen nyelven ki tudják 
fejezni magukat, olvassanak, írjanak, s nyelvtudásukat grammatikai 
fegyelmezettséggel tegyék maradandóvá és értékessé. Az általános 
műveltséget adó és magasabb tanulmányokra előkészítő iskola célja 
nem is lehet más, sem a fiúk, sem a leányok számára.

Az idegen nyelvek tanítását a szemlélethez és ítéletfunkciókhoz 
közvetlenül kapcsolódó mozgásokkal és mondatokkal kezdjük.

A középiskolában az idegen nyelv tanítása három fokozatra 
tagozódik. Az alsófokon a mindennapi élettel kapcsolatos beszél
getések vannak, a köréjük csoportosuló olvasmányokkal és nyelvtani 
ismeretekkel.



PROTESTÁNS T A N Ü G Y I  SZEMLE 347

A középsőfokon nagyobb olvasmányok, költemények képezik a 
tanítás anyagát.

A felsőfokon a francia, német, angol és olasz irodalom remek 
alkotásaiból vett szemelvények olvasása és magyarázása után ismer
kednek meg a tanulók az idegen kultúra kincseivel és tökéletesednek 
a beszédben.

A tanítás menetére nézve pedig általánosságban a következő 
sorrendet állapíthatjuk meg : beszéd, olvasás, olvasmánytárgyalás, 
írás, nyelvtan, irodalmi olvasmány, irodalom.

A német nyelvet 10 éves korban kezdi tanulni a növendék, a 
második idegen nyelvet 12 éves korban. A normálisan fejlődő gyermek 
ekkor még nagyon is játszó kedvében van. Milyen könnyen kapcsol
hatjuk össze az ő aktivitásával, mozgásaival, a tanításba bevitt 
játékot. Az alsófokon a szóismeret megszerzése és kibővítése mun
kájában bőséges alkalmat szolgáltat az öltözködés, ház, bútorzat, 
étkezés, kert, a játékkal kapcsolatos szemléltetésre. Kívánatos, 
hogy külön szertár legyen a modern nyelv tanárainak rendelkezésére 
a szükséges tárgyakkal felszerelten. Találjuk meg ebben a szétszed
hető házat, bútorokat, kerti szerszámokat, kert, baromfiudvar 
modelljét, öltöztethető babát.

Psychológiai szempontból nagy különbség, hogy lefordítjuk-e a 
házról szóló olvasmányt, vagy a faliképről tanítjuk-e meg, vagy a 
tanulók maguk szedik szét a ház modelljét és bútorozzák be az 
ebédlőt, hálószobát, konyhát.

Az alsófokon a beszédgyakorlatok által szerzett szógyűjtés idején 
a játék szorosan összeolvad a szemléltetéssel és a tanuló aktivitásával. 
Szinte észrevétlenül lopódzik a tanításba és alakul át komoly, ered
ményes munkává.

Magasabb fokon, amint az érzéki szemléltetés szövegmagyará
zattá fejlődik és szinonimák, példák, körülírások váltják fel azokat, 
a gyermekes játék átalakul egyes költemények pl. Lafontaine mesék, 
történetek drámai eljátszásává, a színdarabok egyes jeleneteinek elő
adásává. Tánccal vagy mimikával összekötött kisebb darabokkal 
tehetjük változatosabbá, élénkebbé, hangulatosabbá munkánkat.

Az írással kapcsolatosan a rajzoltatás teheti a tanítói munkát 
színessé, mélyebbé, intenzívebbé. Mindnyájan tudjuk, hogy a kis 
gyermeknek milyen kedvenc játékszere a ceruza ; milyen gyönyörű
séggel és büszkeséggel firkálja és mutogatja az ő ákom-bákomjait. 
Az iskolában tovább kell fejlesztenünk ezt a szinte ösztönszerü akti
vitást, s a kis gyermeknek ebben az irányban megnyilvánuló mozgási 
energiáját értékes pedagógiai eredményeket adó komoly munkává 
kell alakítanunk. A rajzolással fejlesztjük fantáziáját, tökéletesítjük 
forma- és színérzékét, biztosabbá tesszük emlékezetét. Ahelyett, 
hogy leíratnánk vele pl. le livre =  a könyv, la table =  az asztal, 
sur =  on, -en, -ön, lerajzol a gyermek egy könyvet az asztalon, s 
aláírja ,,le livre est sur la table“ . Annyira szeretnek a tanulók a 
nyelvtanításban rajzolni, hogy a kezdő esztendő végén hihetetlenül

í*
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gazdag és érdekes füzeteikben gyönyörködhetnek. Csodálatos ered
ményeket érhetünk el.1 Mennyi lappangó intuicio, találékonyság ju t 
érvényre, mennyi élvezetet, gyönyörűséget, mulatságot ad tanulóink
nak, ha rajzaikat egyszer-egyszer vetítőgéppel bemutatjuk nekik. 
A tanításban pedig nagyban hozzájárul ez az eljárás a nyelvi készség 
könnyedségéhez, az emlékezet hűségéhez, a reprodukció bizton
ságához.

A középső- és felsőfokon a mesék, irodalmi müvek, költemények 
illusztrációjában folytatódik és tökéletesedik ez az átalakult gyermeki 
rajzolás.

A tanuló észre sem veszi, hogy milyen erős szellemi munkát 
végez. Nem játék azonban ez a tanár számára. Nehéz, súlyos munka. 
Ébren tartani az egész osztály figyelmét, foglalkoztatni minden 
tanulót, a kérdéseket leegyszerűsíteni a tanuló értelmi színvonalához 
és az idegen nyelvi tudásához, biztosítani a céltudatosan megválasz
to tt játék komolyságát. Minden kérdésnek, minden játéknak meg
van a maga helye, a hibás sorrend zavaróan hat az egész munkára.

£1 Meg kell említenem az alacsonyabb osztályok tanulói számára 
rendkívül alkalmas Fernand Nathan Librairie (Paris 5 e, 16 rue des 
Fossés-Saint-Jacques) kiadásában megjelent játékokat. „Les Fables 
de Lafontaine en action“ címen 20 mese van feldolgozva kartonból 
kivágható és összerakható alkatrészekkel. Magam is megpróbáltam 
kísérletképpen egy évben a budapesti Mária Terézia leánygimnázium
ban szervezett francia játékdélutánon néhány mesének ily ''módon 
való feldolgozását és határozott meggyőződésem, hogy a tanítási 
eljárásnak ilyfajta rendszeres, komoly alkalmazása a legszebb ered
ményekre vezetne.

Hasonlóképpen találunk dominó-, tombolaszerű játékokat a 
növények („Loto des fleurs“ , „Autour de mon jardin“), állatok („Pro-

Egy harmadik gimnáziumi o. lanuló füzetéből.
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menades zoologiques“), mesék (Piroska, Csipkerózsa), feldolgozásá
ban ; vannak továbbá associatív játékok, hasonló kivitelben. Decroly 
módszeréhez tartozó játékok : „Jeux éducatifs et sensoriels“ is sikerrel 
használhatók fel modern nyelvtanításunkban.

A beszédgyakorlatok, írás, szövegmagyarázás mellett nagy 
haszonnal alkalmazhatjuk a különféle játékokat a nyelvtan tanításá
ban is. Sokat v itato tt s egyik legnehezebb kérdés, miképpen kell az 
idegen nyelv tanításában a grammatikát elhelyezni. Tulajdonképpen 
ezen fordul meg a módszer két fő, ellentétes iránya : a grammatikai 
és a szemléleti, helyesebben szólva, a logikai és a psychológiai módszer. 
A logikai módszer nyilván a klasszikus nyelvektől jö tt át az élő 
nyelvek tanításába. Annak a célnak az elérésére, hogy a nyelvtanítás 
az élő beszédet emelje az olvasott szöveg megértése fölé, a grammatikai 
módszer nem igen alkalmas, mert hiszen az élő beszédben a gondolat 
és a kifejezés közvetlen kapcsolatát, a gondolkodásnak ezt az egy
ségét a gondolat és beszéd közé ékelt nyelvtani szerkesztés folyamatá
val zavarja. Az élő nyelv tanításától azt várjuk, hogy minél nagyobb 
könnyedséget és biztosságot adjon a nyelv használatában, otthonos
ságot az idegen környezetben. Közelebb akarunk férni magaskul
túrájú népek szellemi alkotásaihoz. A tanulóban tanítói eljárásunkkal 
fel akarjuk kelteni és ébren tartani az érdeklődést, erősíteni a figyel
met ; a hangulat zavartalanságában könnyíteni igyekszünk a munka 
terhét. A módszer nem a tanítás menetét irányító és fegyelmező 
szabályok merev mintája, amibe egyenlő módon lehet és kell bele
préselni minden tanítvány gondolatát. Sokkal több ennél ! A módszer 
a tanítás munkájában megnyilvánuló élet, mely benső megértéssel 
társul és alkalmazkodik a tanítvány fejlődéséhez, egyéniségéhez, s 
magában foglalja a lanár egész tudását, műveltségét, kedélyét, 
ízlését és jellemét.

A modern nyelveknél a nyelvtan tanításának első feltétele lenne, 
hogy ne csináljunk belőle félelmetes mumust a gyermek számára. 
A kezdő fokon csupán annyi grammatikára van szükség, amennyi 
a már elért francia tudást rendezi, fegyelmezi, s az emlékezetben 
megerősíti. A nyelvtan csak eszköz a nyelv alapos tanításához s 
magából a nyelvből induktive tanítható. Még a francia középiskolai 
utasítások is elvetik a rendszeres nyelvtantanítást az alsófokon.

Nem szabad a nyelvtanból ijesztő rémet csinálni. Óvjuk az ifjú
ságot a száraz grammatizálás felesleges terhétől. A beszédgyakorlattal, 
olvasással, írással párhuzamosan haladjon a nyelvtan tanítása és ne 
külön grammatikai órában. A beszélgetésből és a tárgyalt olvas
mányok köréből kell venni azokat a mondatokat, melyekből a nyelv
tani szabályok megállapíthatók.

Alice Viblé „Le latin et l’éducation des jeunes filles“ című 
munkája két fejezetében tárgyalja, hogyan lehet a latin nyelvtan 
tanítását élvezetesebbé, könnyebbé, tenni különféle játékokkal. 
Az általa feldolgozott játékok részben jól felhasználhatók a modern
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nyelvi tanításban is, részben új gondolatokat ébreszthetnek bennünk 
tanítási munkánk javára.

Nagyon jól bevált eljárás, melyet a tanuló játékszerben fog fel, 
a színes ceruzák alkalmazása. Kis füzetükben vagy akár a könyvükben 
húzassuk alá pl. a hímneméi főneveket pirossal, a nőneműeket rózsa
színnel, a hímneméi mellékneveket barnával, a nőneműeket sárgával. 
Alkalmazhatjuk ezt a módot az igeragozásban a különböző módok, 
idők, személyek begyakorlásánál is.

Másik játék a vadászat pl. fiúiskolában. (Jeu de chasse.) Az olvas
mány letárgyalása után a tanár vadászatot hirdet pl. a határozott, 
határozatlan részes névelőkre. Amelyik tanuló a legtöbb helyes szót 
írja ki, az a nyertes.

Külföldön több középiskolában láttam a következő játékot a 
névelő, az igeragozás, névragozás és más nyelvtani alakok, szabályok 
begyakorlására alkalmazva. A tanár sok karton papiros szeletkét 
rak kis zacskóba. Mindegyikre felírja azt a feladatot vagy kérdést, 
melyet a tanulónak el kell végeznie. Pl. „Je ferme le livre“ tagadó 
vagy kérdő alakban, vagy a jövő időben. Az osztályt két részre 
osztjuk, mindegyik csoport taoulója sorba húz egy cédulát és amelyik 
csapatnak a legtöbb helyesen megfejtett lapja van, azé a dicsőség.

Rendezhetünk igerag vásárt is. Mindegyik tanuló megkapja a 
maga mondatát, melyben az ige személyragjai hiányzanak. Egy 
ügyesebb tanuló vagy maga a tanár árusítja a kis négyszögü lapokra 
írt ragokat, ent, ait, es, e, ont, és így tovább. Nagy kíváncsisággal 
várja mindegyik tanuló, kinek a vására hibátlan.

Mme Viblé ajánlja a mi „Fekete Péter“ kártyajátékunk min
tájára csinált nyelvtani játékot. Különböző nyelvtani szabályokat 
feldolgozó mondatokat vagy szókapcsolatokat írunk fel üres kártya
lapokra. A tanulók húznak egymástól kártyákat s kidobhatják azt 
a két lapot, melyen hasonló esetben vagy módban vannak a mondatok.

Tombolaszerű játékban lehet feldolgozni a szócsaládok gyakor
lását, a szókincs gyarapítását, kiegészítendő kis mondatokat.

A libajáték (jeu de l’oie) is nagy érdeklődésre számíthat. Felraj
zolunk a táblára részekre osztott spirális rajzot. Minden rekeszbe 
egy nyelvtani feladatot írunk. A tanulókat ötös csoportokba osztjuk, 
s minden csoportnak kis különböző színű zászlót adunk. A tanulók 
felváltva kockát dobnak, s a megfelelő számú feladatpt meg kell 
fejteniük. Aki jól megfelelt, zászlóját előbbre viheti. Érdekesebbé 
tehetjük a munkát a társasjátékokból ismeretes meglepetésekkel. 
Mint pl. mondjuk a 4-es számnál aki jól megfejtette, a hetesre mehet 
előre. A hetesnél aki hibát te tt, visszamegy a kettősre, és így tovább.

Felsorolhatnánk még számos ilyen nyelvtani játékot, dominó, 
malom, patience-ok formájában, melyek mind nagyban hozzájárul
nak a nyelvi készség, biztosság, nyelvtani pontosság tökéletesítésé
hez, s a jó hangulat megőrzéséhez.

Felmerülhet az a kérdés, hogyan helyezzük el a játékot a tanítás-
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ban úgy, hogy ne veszélyeztesse a komoly munkát és meglegyen 
pedagógiai értéke is.

Legtöbb formája beolvasztható módszeres tanítási eljárásunkba. 
A különálló játékokat fel lehet használni például heti egy órában, 
vagy helyettesítések alkalmával, esetleg kirándulásokon. Kívánatos 
volna az alsóbb osztályokban idegen nyelvi játékdélutánt csinálni, 
mely a felsőbb évfolyamokban önképzőkörszerü társulássá fejlőd
hetnék az élő nyelvi ismeretek fejlesztésére, elmélyítésére és kiszéle
sítésére. Soha sem volt nagyobb szükségünk arra, hogy a kulturális 
fejlődés élén haladó népek nyelvét minél jobban elsajátítsuk. Külö
nösen oly kicsiny nemzet, mint a magyar, amelyre nézve nyelvének 
elszigeteltsége miatt csak a nyugati modern nyelvek tudása teszi 
lehetővé, hogy az egyetemes haladásban el ne maradjon, s a nemzetek 
bizalmára, rokonszenvére és megbecsülésére méltó legyen.

Ma különösen fontos ránk nézve a modern nyelvek tudása nem 
csupán kulturális, de nemzeti szempontból is.

Külföldön járt kollégáim sokszor tapasztalhatták, milyen meg
győző ereje van a közveten hatásnak, melynek első feltétele az illető 
idegen nemzet nyelvének biztos tudása.

A nyelvtanítás módszere a maga különböző típusaival a tanítás 
komoly és értékes eredményének igen fontos, de nem egyetlen 
tényezője. A siker biztosítására igen sok tényezőnek kell közre
működnie.

1. Feltétlenül szükség van olyan iskolakönyvekre, mely a legalsó 
osztálytól a legfelsőig egységes szellemben, szigorú következetes
séggel alkalmazza a módszer követelményét.

2. Kívánatos a szemléltetés, aktivitás érdekében a megfelelő 
szertár vagy műhelyek berendezése, ahol a tanuló nagyrészben maga 
készíthetné a szemléleti tárgyakat, játékokat. Fúrjon, faragjon, 
varrjon a tanuló, természetesen az idegen nyelv folytonos használatá
val és alkalmazásával. Ha ilyen kis műhelyek volnának, megfelelő 
vezetés mellett egész kis francia miliőt lehetne teremteni az iskolában, 
hol a tanulók egymással is idegen nyelven beszélnének.

3. Elengedhetetlenül szükséges a modern nyelvtanítás sikere 
érdekében a nagy létszámú osztályok csoportokra osztása. Egy cso
portban a tanulók maximális száma húsznál több ne legyen.

4. Védelmezni kell a tanulót továbbá az iskolai munkamegosztás
ban a tanárok felcserélésének kedvezőtlen hatásai ellen. Csak az a 
tanár építhet sikerrel a magasabb osztályban, aki tudja mit rakott 
le alapokban az alsókban. A tanár személyében való folytonos 
változás a teljes eredménytelenség veszedelmét rejti magában.

Minden nyelvtanítási célnál fontosabb azonban a gyermek egész
séges és harmonikus fejlődése. Ezt tekintve pedig legfőbb tényező 
a tanár maga. „Aki nem viszi bele munkájába egyéniségét“ — mondja 
Lux Gyula — „a maga egyéni módszerét, aki lélek nélküli utánozója, 
szolgai alkalmazója az elveknek, az egyik módszerrel sem fog célt 
érni.“
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Nem a módszer teszi jóvá a tanárt, hanem a jó tanár teszi jóvá 
a módszert. Jó tanár pedig csak az lehet, aki számára a munka nem 
robot, hanem gyönyörűség, aki előtt minden egyes tanuló érző, fej
lődő ember, s akit a gyermek iránti szeretet és a saját nemes hivatásá
ban vetett rendületlen hit lelkesít.

Budapest. Arató Amália.

Református leányközépiskoláink 1932— 33. éve.

Református leányközépiskoláinkban az elmúlt 1932—33. iskolai 
év ismét a csendes és sikeres munka jegyében folyt le. A szokásos 
hivatalos látogatásokon kívül alig volt olyan mozzanat az intézetek 
életében, mely a napi munka menetét érintette volna. Örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy mind az öt intézet — nemes hivatásának 
és magas rendeltetésének megfelelően — a közéleti nehézségek, az 
ország, sőt világszerte mutatkozó gazdasági bajok ellenére is, tör- 
hetetlenül, sziklaszilárdan áll és dolgozik azon az alapon, amely 
keletkezésének és egész működésének kindulási pontja és alapelve : 
a tiszta hit és a jobb jövő bizonyosságában megacélosodott haza- 
szeretet.

Amikor már más helyeken több oldalról komoly hangok hal
latszanak a nevelés válságáról, ezekben az intézetekben még a tanári 
testületek és a szülők összhangzatos nevelő munkája a legszebb 
eredményt mutatja. Nemcsak az állapítható meg az Értesítőkből, 
hogy a tanulmányi előmenetel osztályzatok szerint kielégítő, de 
ennél még nagyobb értéket jelent az, hogy a vallásos nevelés inten
zitása évről-évre mindenütt növekszik. A napi munkát közös áhí
tattal, vagy imával kezdik és azzal fejezik be. A biblia-körök mun
kája, a bibliaolvasás, egyházi ünnepeinknek bensőséges megtartása, 
a konfirmációra való előkészítés, növendékeknek és tanároknak az 
Úrasztalához minden alkalommal együttes járulása minden inté
zetnek különös gondját képezte, aminek érezhető hatása egy helyütt 
sem maradt el.

Az iskolák száma és jellege az előző évihez képest most sem 
változott. Budapesten, Kecskeméten és Hódmezővásárhelyen leány
líceumunk, Debrecenben és Miskolcon leánygimnáziumunk van. 
Budapesten a VII—VIII. osztályban, Kecskeméten a VII. osztály
ban még a gimnázium tanterve szerint tanítottak, de fokozatosan 
mind a két intézet átalakul minden osztályában líceummá. A taní
tás mind az öt intézetben az előírt módon, a rendes mederben folyt. 
Az év munkáját sehol sem zavarta meg semmi rendkívüli esemény, 
vagy hosszabb kényszerszünet. Az iskolai évet Hódmezővásár
helyen szeptember 5-én, a többi intézetben szeptember 9-én nyitot
ták  meg. Budapesten június 15-én, Debrecenben június 14-én, Hód
mezővásárhelyen június 25-én, Kecskeméten 18-án, Miskolcon 24-én
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tartották az évzáró istentiszteletet. Debrecenben azonban a tanítás 
június 17-ig folyt, itt az évzáró vizsgák 21-én fejeződtek be.

1. Budapesten a nyugdíjazás folytán megürült tanszékre Ravasz 
Boriska oki. középiskolai tanárt választották meg helyettes tanári 
minőségben. Ebben az évben is megvolt a továbbképző tanfolyam 
is 8 rendes és 2 rendkívüli hallgatóval. Abból az alkalomból, hogy 
a székesfőváros az intézet egyik alapítójának, Baár Jánosnak új 
díszsírhelyet adományozott, a növendékek és tanárok a Kerepesi- 
temetőbe június 10-én kegyeletes ünnepséget tartottak és a másik 
alapítónak, Madas Károlynak a sírját is megkoszorúzták.

2. Debrecen a december 8-án ta rto tt ünnepélyen egykori nagy
nevű igazgatójának, az intézet névadójának, Dóczy Gedeonnak a 
születése 100. évfordulójáról emlékezett meg. Az intézet gyászolja 
a nyári szünetben elhunyt Fux Margit és Papp Karola II. osztályú 
tanulóját.

3. Hódmezővásárhelyen megnyílt a harmadik osztály. Az in
tézetet továbbra is a Hódmezővásárhelyi Református Leánylíceum 
Barátainak Szövetsége tartja  fenn. Eddigi igazgatója, D. Nagy 
Sándor 1932 szeptemberében egészségi okokból megvált állásától. 
Helyette Falábú Dezső gimn. r. tanárt bízták meg az igazgatással. 
Az intézet elhelyezése is megváltozott, amennyiben a tanév kezde
tével a jelenleg szünetelő állami óvónőképző helyiségeibe költözött. 
Gyászolja Nagy László elemi iskolai igazgatót, a líceum lelkes barát
já t és támogatóját, aki 1100 pengős alapítvánnyal örökítette meg 
nevét az intézet történetében.

4. Kecskemét ez évi történetében is az a legjelentősebb mozzanat, 
hogy az iskolának még most sincs államsegélye. Már a szülők is pró
bálkoztak a megszerzésével. Mint az Értesitő írja : „A „Szülők 
Szövetségéibe tömörülve, az államsegély megnyerésével és az 
iskola benépesedését fokozó propagandával kívánják segíteni azt az 
erőfeszitő törekvést, amelyet a fenntartó egyház az anyagi eszközök 
előteremtésében, a tanári kar pedig teherbírásának határáig menő, 
áldozatos munkával kifejt.“ Eredményt azonban még mind eddig 
nem értek el. Az iskola ennek folytán — érthrtően — az anyagiak 
tekintetében nagy nehézségekkel küzd. De a fenntartótestület, taná
rok és szülők együttes akarata, elszántsága, szívóssága mégis csak 
átsegíti az intézetet a nehéz időkön. Megnyitották a VII. osztályt, 
ezért megszervezték a hetedik tanszéket s arra dr. Varga Katalin 
oki. tanárt választották meg helyettes tanárnak. Az év történeté
ben kimagasló mozzanat volt a januárius 10—15-e között lefolyt 
püspöki canonica visitatio, amely növendékek, tanárok és szülők 
lelkében egyaránt a régi szellemnek megerősítője és új reménységek
nek megteremtője volt.

5. Miskolcon az elmúlt esztendő egyrészt a gyásznak, másrészt 
a kegyeletes megemlékezésnek az esztendeje volt. Az intézet elve
szítette kiváló igazgatóját, Dombi Lászlót, aki tanári munkásságá
nak 35. évében és a miskolci intézet élén eltöltött 22 évi igazgatói
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működés után iskolájának, a magyar református, sőt az egyetemes, 
országos iskolaügynek nagy veszteségére, 1932 december hó 7-én 
örök álomra hunyta le szemét. Több, mint két évtizedes itteni igaz
gatói szolgálata az intézet történetének egyik legjelentősebb kor
szaka. Rendkívüli tapintattal, bölcs előrelátással nemcsak, hogy 
rázkódtatás nélkül átvezette iskoláját a háború és az azt követő 
forradalmi idők súlyos megpróbáltatásain, de minden nehézség elle
nére módot talált az iskola fejlesztésére is. Mikor 1910-ben az intézet 
igazgatását átvette, a hat osztályú felsőbb leányiskolának 8 tanára 
volt. 1916-ban az ő buzgólkodására alakult át az intézet leánygim
náziummá, ahol az ő halála idején már 22 rendes tanár működött. 
A tanulóknak a létszáma pedig az utóbbi években már állandóan 
túlhaladta az 500-at s így a miskolci intézet a debreceni után a leg
népesebb leányiskolánk lett. Amint ennek a Szemlének 1933. évi 
januáriusi számában, a róla való megemlékezésben olvastuk : „Nevét 
kivételes szellemi képességei, széleskörű műveltsége, de különösen 
puritán egyénisége, megvesztegethetetlen igazságérzete, munka
szeretete és rendíthetetlen kötelességteljesítése tette  tiszteltté és 
becsültté az emberek előtt : a kevés beszéd és sok munka embere 
volt. .. .A tanári eszményekért elégett élet új színekkel gazdagította 
a magyar református iskola tradícióit : a magyar tanári hivatásnak 
pedig tiszteletet és becsülést szerzett.“ Akik igazán ismerték, lélek 
szerint szerették és gyászolják. És, akik ismerték, azok előtt feled
hetetlen az ő kiváló egyénisége, meleg szíve, hivatásának mélységes 
szeretete és tiszta szolgálata.

Gyászolja még az intézet Korsch Teréz VII. oszt. növendékét, 
továbbá Pores János református gimnáziumi ny. tanárt, az igaz
gatótanács tagját.

Kegyeletes ünnepséggel áldozott az intézet egykori kiváló igaz
gatója, Dóczi Gedeon emlékének. Születése 100. évfordulója alkal
mából a Lévay József Közművelődési Egyesület 1932 december 18-án 
márványtáblával jelölte meg nevét az iskola épületén.

Domby László elhalálozása folytán az egyházkerület Czinyéry 
Barna r. tanárt választotta meg igazgatóvá. A megürült tanszékre 
pedig Fövenyessy Margit oki. tanárt alkalmazták óraadói minőség
ben. Az évenként szokásos hivatalos látogatásokon kívül két alka
lommal : februárius 22-én és március 17-én részesült az intézet a 
püspöki canonica visitatio áldásaiban.

Az egészségi állapot Budapesten nem volt kielégítő, egyrészt 
az országos influenza-járvány miatt, másrészt nehány súlyosabb 
megbetegedés folytán, amely azonban enyhe lefolyású volt. Debre
cenben kedvező volt. Járványban kevesen betegedtek meg s egy 
sem volt súlyos természetű. Itt az iskola nagy gondot fordít a fog
ápolásra. Évenként kétszer kötelező fogvizsgálatot tartanak, ami
nek a növendékekre jótékony hatása nyilvánvaló. Hódmezővásár
helyen az egészségi állapot jó volt, komoly megbetegedés három
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fordult elő. Kecskeméten nem volt kielégítő. Súlyos megbetegedés 
ugyan kevés volt, de nagy volt a kisebb megbetegedések száma. 
Miskolcon kedvező volt. Súlyos megbetegedés ritkán, kisebb is csak. 
szórványosan fordult elő.

A tanári testület áll : Budapesten 11 rendes, 1 helyettes és 11 
óraadó tanárból ; Debrecenben 20 rendes és egy óraadó tanárból, 
Hódmezővásárhelyen 3 helyettes, két óraadó tanárból, 3 gimná
ziumi tanárból és az igazgatóból; Kecskeméten az igazgatón kívül 
4 rendes, 3 helyettes és 4 óraadó tanárbó l; Miskolcon 21 rendes és 
egy óraadó tanárból. Iskolaorvos van Budapesten, Debrecenben és 
Hódmezővásárhelyt.

Az osztályok száma: Budapesten 11, Debrecenben 13, Hód
mezővásárhelyt 3, Kecskeméten 7, Miskolcon 12. Párhuzamos volt 
Budapesten az I—III., Debrecenben az I—IV. és a VIII., Miskolcon 
az I—IV. osztály.

A növendékek száma az előző évihez képest Debrecenben és 
Miskolcon fogyott (utóbbi helyen már az előző évben is), a többi 
helyen emelkedett. Vizsgát te tt rendes és magántanuló együttvéve : 
(záró jelben az előző évi adatok vannak) Budapesten 461 (429) ; 
Debrecenben 613 (639) ; Hódmezővásárhelyt 131 (66) ; Kecskemé
ten 172 (162) ; Miskolcon 495 (520). Az öt intézetben összesen 1872 
(1816). Ebből (zárójelben a százalékok, második sorban az előző év 
adatai) :

az I—IV. az \T— VI. a VII —VIII.
o s z t á 1y t v é g e z t e :

Budapesten................. .................295 (63-99) ; 96 (20-82) ; 70 (15-19).
267 (62-24) ; 85 (19-81) ; 77 (17-95).

Debrecenben . . . . ................ 422 (68-84) ; 68 (11-09) ; 123 (20-07).
402 (62-91) ; 113 (17-68) ; 124 (19-41).

Hódmezővásárhelyt .................131 (100) — (—•—); — (—•—)•
66 (100) ; — (—•—); — (—•—)•

Kecskeméten . . . . .................124 (72-09) ; 27 (15-70) ; 21 (12-21).
129 (79-63) ; 33 (20-37) ; — (—•—)•M isk o lc o n ................. (71-31) : 80 (16-16) ; 62 (12-53).
362 (69-61) ; 75 (14-42); 83 (15-96).

Összesen 1325 (70-78); 271 (14-48): 276 (14-74).
1236 (68-06) ; 296 (16-30) ; 284 (15-64).

Vallás szerint (zárójelben a százalékok) :

Az előző évihez képest az eltérés százalékban a következő :

r e f . e v a n g . u n i t . ró m . k a th . iz r. e g y é b
B u d a p e s te n  . . . 
D e b re c e n b e n  . . . 
H ó d m e z o v . - h e ly t  . 
K e c s k e m é te n  . . . 
M is k o lc o n  . . . .

2 4 2 (5 2 -4 9 )  ; 
4 9 0 (7 9 -9 3 )  ;

7 8 (5 9 -5 4 ) ; 
1 2 6 (7 3 -2 6 )  ; 
2 4 3 (4 9 -0 9 ) ;

8 8 (1 9 -0 9 ) ; 
21 ( 3 -4 3 ) ;

5( 3 -8 2 ) ; 
2 2 (1 2 -7 9 ) ; 
41 ( 8 -2 8 ) ;

8 (1 -7 4 ) ; 
1 (0 -16 ) ; 

- (  — ) ;
1 (0 -5 8 ) ;  

— ( — ) :

7 3 (1 5 -8 3 )  ; 
28 ( 4 -5 7 ) ; 
2 5 (1 9 -0 8 )  ;

9 ( 5 -2 3 ) ; 
9 9 (2 0 -0 0 )  ;

47 (1 0 -2 0 ) ; 
70 (11 -42 ) ; 
20 (15 -27 ) ; 
13( 7 -56) ; 
95 (19 -19 ) ;

3 (0 -6 5 )
3 (0 -49).
3 (2 -29).
1 (0-58).

17(3-44).

ö s s z e s e n 1 1 7 9 (6 2 -9 8 ) ; 177( 9 - 4 6 ) ; 10 (0 -53 ) ; 2 3 4 (1 2 -5 0 ) ; 24 5 (1 3 -0 9 ) ; 2 7 (1 -44 )
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ref. ev. unit. r. kath. izr. egyéb
B u d a p esten .....................—Ó'19 —1‘20 +  0"57 —2"13 -f-2'50 +  0"45
Debrecenben..................... +  2"15 —0'33 •— — +  0-19 —1"57 —0"44
Hódmezővásárhelyt . . . +  6-51 ■—2"63 — — +  2"41 —7"46 +  0-78
Kecskeméten .................-i-1'66 + 1 ‘06 —0'04 —1"56 —1'08 —0’04
M iskolcon......................... +  2’74 —1'14 — — —■1*73 — 0'04 +0'17

Összesen +  1\58 —G'62 + 0 ‘14 —0"71 —0'40 +  0"01
Az utolsó négy év adatait egybevetve, a református tanulók 

száma 257-tel emelkedett, de százalékban -— az idei növekedés elle
nére is — alatta marad az 1930—31. évi 63’14%-nak. Mint a táblá
zat mutatja, most már csupán Budapest százaléka romlott, a többié 
mind emelkedett. Évről-évre emelkedik a reformátusok száma Deb
recenben, emelkedő irányzatot m utat Hódmezővásárhely. Kecske
mét és Miskolc református számaránya ingadozó. Az evangélikusok 
száma az utóbbi években állandóan emelkedett, csak a legutolsó 
évben csökkent jó félszázalékkal. A katholikusok százaléka évről- 
évre csökkenést mutat, négy év alatt szám szerint is csak 21-gyel 
emelkedett. Az izraeliták százaléka csekély hullámzást mutat. Négy
évi növekedés számszerint 41. Évről-évre növekszik a számuk Buda
pesten, a többi intézetben hullámzik.

A református növendékek számának változása a magasabb osz
tályok felé a következő volt (zárójelben a százalékok) :

az I—IV. az V—VI. a VI I— VIII.
0 s z t á l y b a n

Budapesten . . . .........................  144 (48-81) ; 60 (62-80) ; 38 (54-29).
Debrecenben . . .........................353 (83-64) : 47 (69-12) : 90 (73-17).
Kecskeméten . . .........................  93 (75-00) : 20 (74-07) : 13 (61-90).
Miskolcon . . . ......................... 186 (52-69) ; 31 (38-75) : 26 (41-74).

Összesen 776 (58"57) ; 158 (58-30) ; 167 (60"51 )•
A református nnövendékek arányszáma a legfelsőbb osztályokban 

négy év óta ebben az esztendőben m utat javulást. Eddig az alsóbb 
osztályoktól felfelé állandóan csökkent, kivétel Budapest volt, ahol
most is jobb a 

Előmenetel
VII—VIII. osztály százaléka, mint a I 
szerint (zárójelben a százalékok) :

IV.-é.

B u d a p e s te n  . . . . 
D e b re c e n b e n  . . . 
H ó d m e z ő v á s á r h e ly t  
K e c s k e m é te n  . . . 
M isk o lc o n  . . . .

je le s
8 8 (1 9 -0 9 ) 

. 127 (20 -72 ) 
23 (1 7 -5 6 ) 
30 (1 7 -4 4 ) 
8 2 (1 6 -5 6 )

jó  e lég s.
; 2 0 8 (4 5 -1 2 ) ;  1 5 2 (3 2 -9 7 ) ;  
; 2 3 9 (3 8 -9 9 ) ; 2 1 0 (3 4 -2 6 )  ; 
; 5 5 (4 1 -9 8 ) ;  4 7 (3 5 -8 8 ) ;  
; 8 5 (4 9 -4 2 ) ; 5 2 (3 0 -2 3 )  ; 
; 188 (3 7 -9 7 ) ; 2 0 3 (4 1 -0 2 )  ;

egy e
1 1 (2 -39 ) ; 
2 7 (4 -4 0 ) ; 

3 (2 -2 9 ) ; 
3 (1 - 7 5 ) ;  

1 3 (2 -62 ) ;

k é t
l é g t e l e n  

2 (0 -4 3 ) ;  
6 (0 -9 8 ) ; 

— ( — ) ;  
2 (1 -1 6 ) ; 
6 (1 -2 2 ) ;

tö b b

— ( — )• 
4(0 -65). 
3 (2 -29). 

— ( — ). 
3 (0 -61).

ö s s z e s e n 35 0 (1 8 -7 0 ) 7 7 5 (4 1 -4 0 ) ; 6 6 4 (3 5 -4 7 )  ; 5 7 (3 -0 5 ) ; 1 6 (0 -8 5 ) ; 10(0 -53 ).

Az eltérés az előző évihez képest százalékban a következő :

e g y két több
jeles jó elégs. e 1é g t e 1 e n

Budapesten . . +  1-61 -  2-43 +  1-97 —0-64 —0-27 —0-24
Debrecenben . . + 3-35 +2-06 — 3-02 1-24 1 37 —0-07
Hódmezővásárhelyt . . . —6"68 -  8-02 +13-16 +  0-77 1 "52 +2-29
Kecskeméten —1-70 +4-36 +  1-84 —319 —0-69 —0-62
Miskolcon • • • +  3-29 —2-80 +  3-52 —4-30 +  0-07 + 0-22

összesen +  2-07 —0-34 +  1-39 —2-13 —0-69 —0-30
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Rendkívüli tárgy volt Budapesten : fakultatív szabadkézi rajz 
az V—VIII. osztályban (8 növ.), rendkívüli szabadkézi rajz a II—IV. 
osztályban (12 növ.), fakultatív kézimunka az V—VII. osztályban 
(9 növ.), latin nyelv az V—VI. osztályban (24 növ.), angol nyelv az 
I—VII. osztályban (12 növ.), gyorsírás a VI—V ili. osztályban (15 
növ.); Debrecenben : német társalgás az I—II., VI. és VIII. osztályban 
(122 növ.), francia társalgás a II., VI. és a VIII. osztályban (90 növ.) : 
Hódmezővásárhelyen : német társalgás az I—III. osztályban (24 
növ.), francia társalgás a III. osztályban (10 növ.), művészeti rajz
gyakorlat az I—III. osztályban (7 növ.), zene az I—-III. osztályban 
(3 növ.), külön torna az I—III. osztályban (16 növ.) ; Kecskeméten : 
karének az I—VII. osztályban (80 növ.), német társalgás (35 növ.), 
latin nyelv az V. osztályban (9 növ.); Miskolcon : szépírás az I—II. 
osztályban (kötelező tárgy heti 1—1 órán), kézimunka az I—-IV. 
osztályban (286 növ.), képző- és iparművészeti tanfolyam (27 növ.), 
német társalgás az I—VI. osztályban (16 növ.), francia társalgás 
(24 növ.), methematikai tanfolyam az V. osztályban (12 növ.).

A kézimunkát Budapesten, Debrecenben és Kecskeméten az 
I—IV. osztályban, Hódmezővásárhelyt az I—III. osztályban köte
lező tárgyként tanították. Budapesten és Kecskeméten heti 1—1, 
Debrecenben és Hódmezővásárhelyt heti 2—2 órában. Miskolcon az 
I—II. osztályban heti 1—1, a III—IV. osztályban heti 2—2 órában 
az önként jelentkezőknek. A négy alsó osztály 336 rendes tanulója 
közül 286 tanulta így is.

Konfirmált : Budapesten 22 növendék a IV. osztályból, 4 növen
dék az V. osztályból, 1 növendék a Vl.-ból és 1 növendék a Vll.-ből 
s 1 volt növendék ; Debrecenben 75 növendék a IV. osztályból; Mis
kolcon 28 növendék a IV. osztályból. (Kecskemét ezt az adatot nem 
közli). Összesen 132 növendék.

Szertárak ezévi gyarapodása : Budapesten 1,252.77 P, Debre
cenben 413.10 P, Hódmezővásárhelyt jobbára ajándékozásból növe
kedett a szertárak állománya. Ezenkívül körülbelül 200 P-t fordí
tottak a növelésére. Kecskeméten még a református gimnázium 
szertárainak a felszerelését használják. A sajátjuk felszerelése folya
matban. Miskolcon a gyarapodás 368.54 P, ezenkívül ajándékozások.

A tanári könyvtár gyarapodása Budapesten 88 mü, 866.90 P 
értékben ; Debrecenben 10 mű, 149.90 P értékben ; Hódmezővásár
helyt 24 mü, 82.80 P értékben ; Kecskeméten vétel utján 12 mü, 74 P 
értékben. Kisebb adományokon kívül a M. T. Akadémia 178 kiad
ványát ajándékozta az iskolának, ezenkívül ajándékba kapta az 
intézet néhai Bardócz Pál székesfővárosi népiskolai főigazgatónak 
500 kötetes könyvtárát, melyet „Bardócz Pál könyvtára“ néven 
külön kezel ; Miskolcon 46 mű, 353.21 P értékben, ezenkívül kisebb 
adományok.

Az ifjúsági könyvtár gyarapodása Budapesten ajándék és vétel 
útján 78 mű, 282.30 P értékben ; Debrecenben külön van az első 
négy osztály részére az alsó tagozat és az V—VIII. osztály részére
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a felső tagozat. Az alsó osztályok mindegyikének külön könyvtára 
van az osztályfőnök kezelésében. Ezekben a gyarapodás ajándéko
zás és vétel útján 60 kötet 164.10 P értékben. A felső tagozatban 
91 mű, 329.97 P értékben. Ezeken kívül van a kötelező olvasmányok 
könyvtára. Ennek az idei gyarapodása 304 kötet, 444.02 P érték
ben ; Hódmezővásárhelyt 51 mü, 29.58 P értékben ; Kecskeméten 
18 mű, körülbelül 50 P értékben ; Miskolcon 65 mü, 338.60 P ér
tékben.

Tanulmányi kirándulást rendezett Budapest 108 növendék
kel (V—VIII. osztály és a továbbképző) és 6 tanárral egész napra a 
Csíki-hegyekbe ; az egész intézetből 289 növendékkel és 18 tanárral 
egy napra Drégely-várába, ezenkívül kisebb kirándulásokat osztá
lyonként a városba és környékére. Debrecen a város határában lévő 
erdőkbe és tanyákra te tt több kirándulást. A VI—VII. osztály 28 
növendéke 4 tanárral négy napot tö ltö tt a Bükkben. Hódmezővásár
helyt az I. osztály 3 tanárral egy napra Szegedre, a II—III. osztály 
ugyanakkor Szentesre rándult át. Kecskemét 30 növendékkel és 
2 tanárral négy napot töltött a Balaton mellett. A vizsgák után 
pedig 26 növendék 3 tanárral három napon át Pusztaszert és Szeged 
nevezetességeit tekintette meg. Kisebb utakat tettek a város kör
nyékén is. Miskolc a város nevezetességeinek a megtekintésén 
kívül egy napra hat csoportban v itte  ki az egész intézetet a város 
távolabbi környékének különböző pontjára.

Szülői értekezletet mindenütt kettőt-kettőt tarto ttak . Ezek
nek a tárgya Budapesten : Igény és lemondás. A modern nyelvtaní
tás. A gyermekek hibái és bűnei. Debrecenben : A holland leány
nevelésről (Kállay Kálmán dr. egyetemi tanár). A felnőttek felelős
sége a mai ifjúsággal szemben. Hódmezővásárhelyt : Hogyan hasz
nálják fel a tanulók szabad idejüket? Művészi nevelés a leánylíce
umban. Az iskolai fegyelem szükséges volta. Kecskeméten : Az ifjú
ság munkára nevelése. Beformtervek a leányliceumban. Miskolcon : 
A mai ifjúság lelki válsága. A cserkészet, mint pedagógiai tényező. 
Miképpen lehet a szülőnek s az iskolának visszaszerezni a gyermek 
felett elveszített tekintélyét. (Ahol az előadó nincs megnevezve, ott 
a tanári testület tagjai tarto tták  az előadást.)

Az ifjúsági egyesületek keretében az önképzőkör Budapesten 
a rokon népek kultúrájának és irodalmának, népköltészetünknek 
és az újabb erdélyi irodalomnak az ismertetését tűzte ki céljául. 
Debrecenben olasz, német és erdélyi önképzőkört ta rto ttak  ezekből 
a tárgykörökből vett előadásokkal. Kecskeméten is megalakult és 
működött az önképzőkör felolvasásokkal, szavalatokkal és zene
számokkal. Miskolcon a magyar irodalommal való foglalkozás mellett 
német nyelvi és irodalmi s természettudományi szakosztály alakult.

A bibliakörök áldásos munkát fejtettek ki mindenütt. Énekkar 
van mindenütt, Miskolcon zenekar is. Cserkész csapat Hódmező
vásárhely kivételével mindenütt van. Utóbbi helyen Papp-Váry 
Elemérné Sportkör alakult. Budapesten a középiskolai sport bajnok-
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Ságért több növendék sikeresen küzdött. Az Ifjúsági Segítő Egyesü
let Budapesten, Debrecenben és Miskolcon működik igen szép ered
ménnyel, a rászorulók nagy segítségére. A kifelé való segélyezés 
gyakorlásaképen Budapesten egy kis árva ruháztatási költségeit 
viselték a növendékek. Debrecenben Ifjúsági Vöröskereszt Egyesü
let alakult és 20 szegény gyermeket felruházott. Kecskeméten 15 
szegény leányt felruháztak, ezenkívül pénzadománnyal és egyéb 
segítséggel siettek a nélkülözők szükségeinek enyhítésére. (Az első 
osztály növendékei egész évben tejjel láttak el egy szegény családot).

A Volt Iskolatársak Szövetsége Debrecenben az év folyamán 
1350 pengőt ju tta to tt az intézet jelenlegi növendékeinek segélyezé
sére. Bár ösztönző példa lenne ez a nemes cselekedet a többi intézet 
előtt is.

A jótétemények (jutalmak) pénzbeli értéke (zárójelben az előző 
évi adatok) : Budapesten 7052 (7896) P, átlagban egy tanulóra esik 
15.30 (19.74) P ; Debrecenben 29,022 (28,387.90) P, átlagban egy tanu
lóra esik 47.34 (46.39) P ;  Hódmezővásárhelyt 1520.84 (1133.74) P, 
átlagban egy tanulóre esik 11.60 (17.44) P ;  Kecskeméten 2942.72 
(2898.72) P, átlagban egy tanulóra esik 17.11 (18.00) P ;  Miskolcon 
11,940.55 (12,298.95) P, átlagban egy tanulóra esik 24.12 (24.45) P. 
Budapest „Baár-Madas leánya“ címen olyan ösztöndíj alapítványt 
létesített, melyből egy, esetleg két tanulónak minden iskolai kiadá
sát fedezi.

Érettségi vizsgálatra állott (zárójelben az előző évi adatok) 
Budapesten 34 (41), Debrecenben 70 (52), Miskolcon 26 (52) növen
dék. Összesen 130 (145). A vizsga eredménye (zárójelben a száza
lékok) : Budapesten jeles 11 (32.35), jó 15 (44.12), elégséges 7 (20.59), 
több tárgyból elégtelen 1 (2.94) ; Debrecenben jeles 23 (32.86), jó 24 
(34.29), elégséges 29 (27.14), egy tárgyból elégtelen 3 (4.28), több 
tárgyból elégtelen 1 (1.43); Miskolcon jeles 12 (46.16), jó 7 (26.92), 
elégséges 7 (26.92). Összesen jeles 46 (35.39), jó 46 (35.39), elégséges 
33 (25.38), egy tárgyból elégtelen 3 (2.30), több tárgyból elégtelen 2 
(1.54).

Az érettségi vizsga magyar írásbeli tétele volt Budapesten : 
Gárdonyi Géza történeti regényeinek nőalakjai. Debrecenben : A bűn 
és bünhödés problémája Arany János elbeszélő költészetében. Az 
erdélyi fejedelmek nemzeti politikája. Miskolcon : Katona jellem
rajzolási módja a Bánk-bánban. A trianoni szerződés hatása a magyar 
ifjúság jövőjére.

Budapesten az internátusbán lakó líceumi tanulók száma 67 
volt. Ezenkívül azonban továbbképzős növendékek és főiskolai 
hallgatók is laktak az intézet internátusában. E llátott még az inter- 
nátus 14 félbennlakó növendéket, akik reggeltől estig tartózkodtak 
az intézetben. Debrecenben a 156 bennlakó közül 73 volt a gimná
ziumi növendéke. Kecskemét az eddig használt bérház helyett két 
helyen helyezte el bennlakó növendékeit : kilencen a tanítónőképző
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internátusában, 16-an a „Bodor Zsuzsanna református leányotthon“- 
ban laktak. Miskolcon 26 volt a bennlakók száma.

Az internátusbán lakók számának az utóbbi években való csök
kenése a gazdasági helyzet következménye. Remélhető, sőt bizonyos, 
hogy ennek javulásával a bennlakók száma mindenütt erősen meg
növekszik és akkor ismét sokkal többen élvezhetik az internátus- 
nak a tanítás és nevelés szempontjából sok tekintetben pótolhatat
lan előnyeit.

Budapest. Ványi Ferenc.

Előre kell bocsátanom, hogy tisztában vagyok a tanulóifjúság 
mai túlterheltségével. Jól tudom, hogy ezt újabb irányú munkákkal 
fokozni nem lehet. Ha mégis útnak indítom alábbi bizakodó soraimat 
annak szorgalmazására, hogy hozzuk közelebb egymáshoz magyar 
népünket s az ifjúságot, abból az évek tapasztalatai során nyert 
meggyőződésemből teszem, hogy ez a teljesítmény a tanulóifjúság 
iskolai és iskolánkívüli munkájának keretébe újabb megterhelés 
veszélye nélkül beilleszthető.

Kétségtelen, hogy a nemzeti érzés egészséges fejlődésének leg
természetesebb alapja s táplálója a faji öntudat. Lehet-e azonban 
ennek a faji öntudatnak valóban kitisztult tartalma olyan ifjú lelké
ben, aki ,,a magyarság életforrását, a magyar népet“ csak kirakatból 
ismeri? Közvetlen tapasztalatból kell megismerniük ifjainknak a 
magyar népet, hogy saját fülökhallatára ébredjen bennük figyelem 
népünk beszédének meglepően egyszerű, tömör és szemléletes kifejező 
ereje i r á n t ; hogy saját szemükkel nézzenek szét a magyar ember 
takaros házatáján ; hogy életmódjának, valódi körülményeinek köze
pette vegyék szemügyre eszejórásának és képességeinek faji sajátos
ságait ; hogy a maguk lelkén átérezve merüljenek gyönyörűségbe 
népünknek ősi faji kultúráján át kitermelődött népköltési és nép
művészeti alkotásainak szépségén és kedvességén.

így meg lehet ismerni valóban népünket, s aki megismerte, 
attól várható, hogy meg is becsülje, amit jóleső öntudattal vallhatunk 
magunkénak. így valóban meg lehet szívből szerettetni saját fajunkat. 
Erre a megismerésre igen alkalmas módnak kínálkozik, ha a tanuló- 
ifjúság népünk szellemi és tárgyi termékeinek gyűjtögetésével foglal
kozik. Némi lelkes buzdítás, érdeklődés felkeltés, szakszerű irányítás 
és kézzel fogható, megbecsült eredményre vezetés megtermi a gyü
mölcsét. Hiszen gyakran a tanulóifjúság milyen, viszonylag haszon
talan dolgok gyűjtésében buzgólkodik jobb ügyhöz méltó lelkese
déssel és k itartással! Csak az ifjúságban rejlő gyűjtő szenvedélyre kell 
tehát támaszkodnunk, s megnyerhetjük az ügynek az ifjú lélek ter
mészetes hajtóerejét. Értelmes és jóérzésű magyar hamarosan rájön,

Magyar népünk és a magyar tanulóifjúság.
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hogy ha egy-egy népművészeti apróságot vagy valami érdekesebb 
folklór-adatot megment gyűjteményünk számára, nemesebb örömet 
szerez magának is, mintha a számolócédulák, bélyegek stb. élettelen 
sokaságát halmozza föl. Kezdetben a munka azzal szokott meg
indulni, hogy a tanítványok szeretnek kedveskedni tanáraiknak olyas
féle, maguk gyű) tötte apróságokkal, melyek iránt érdeklődést tapasz
talnak. Ezt a készséget közös gyűjtemény összeállításával, nyilvános 
elismerésekkel, a megszerzett anyagnak önképzőköri munkában és 
iskolai ünnepélyek alkalmával való felhasználása által, pályatételek 
kitűzésével stb., főkép pedig a magasabbrendű cél megértetésével 
nemes buzgalommá lehet fokozni, s így a felébredt igyekezetei peda
gógiailag is a helyes mederbe terelni. Ha aztán egy-egy olyan ifjú, 
kiben ilyen munka iránt érzék és képesség van, belekóstol a nemesebb 
célkitűzésű gyűjtőmunka okozta jóleső lelkiörömökbe, maga kezd 
érdeklődési iránya szerint szakmunkákat olvasgatni, tanulmányozásba 
mélyed, a lelki indíték magától megtisztul, s gyűjtési munkájában 
a maga lábán indul a kívánt cél felé.

Ez a gyűjtőmunka a nemzeti érzés természetes úton elérhető 
megerősödésének nevelői célja mellett haszonnal járhat abban a 
tekintetben is, hogy az ifjúság gyűjteményének értékesebb darabjaival 
az iskolai munka anyagát közvetlenebbé, változatosabbá lehet tenni, 
beillesztve a magyar nyelv, földrajz, kézimunka, rajz stb. feldolgozási 
anyagába. A gyűjtemény ilyen felhasználása egyben az iskola részéről 
nyilvános megbecsülést fejez ki, s az illető gyűjtők számára igen 
jóhatású elismerésül és buzdításul szolgál.

Mindezen szempontokon kívül a tanulóifjúság gyűjtőmunkája 
igen becses anyagot hordhat össze a tudományos kutatás számára is. 
Azzal természetesen számolnunk kell, hogy középfokú iskolák növen
dékeinek feljegyzései a népi kiejtés hű, fonétikus megjelölése tekin
tetében nem megbízhatók, minthogy ez a kívánalom már meghaladja 
előképzettségű fokát. Csak olyan vidékről való fonétikus feljegyzé
seikben lehet megnyugodni, amelyiknek nyelvjárását a gyűjtést 
vezető tanár alaposan ismeri, a megjelölések pontosságát ellenőrizheti, 
s értük a felelősséget átvállalja. Ä gyűjtött anyag tartalmi megbíz
hatóságát ellenőrizni több módunk van, s ez nem is állítja ifjainkat 
olyan nehéz feladat elé, mint az előbbi; azonkívül igen előnyös a 
helyzete a diákjainknak annyiban, hogy falvaikban otthon vannak, 
a rokonok, jóismerősök előttük kényesebb kérdésekben is leplezet- 
lenebbül nyilatkoznak meg; nem viselkednek faji természetüknél 
fogva olyan zárkózottan, mint a vadidegen, felnőtt úri ember előtt, 
kinek ideje javarészét az veszi gyakran el, hogy maga iránt őszinte 
bizalmat keltsen. Kitűnően beválnak növendékeink egy-egy tudo
mányos kérdésben, mint felderítők, nyomravezetők. Több ízben te t
tünk kísérletet, hogy szünidőre szétszéledő tanítványaink figyelmét 
fölhívtuk a magam vagy mások tudományos munkájához szükséges 
adatok tisztázása kedvéért annak utánajárására, hogy egy-egy 
ritkább népszokás életben van-e még, vagy bizonyos régibb néprajzi

2
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tárgy használatban található még vidékükön. Sokan jöttek vissza 
ilyenkor negatív eredménnyel, de rendszerint akadt nehány, aki 
nem üres kézzel té rt meg. Ilyen nyomokon aztán személyesen el
indulva, sikerült már felderíteni igen becsesnek elismert anyagot.

Összegyüjtenivaló pedig van még bőven a magyar népnyelv, 
néprajz és népművészet terén csaknem minden faluban, sőt város
ban is. Hova-tovább, mindig többet veszítünk, a technika vívmányai
nak rohamos terjedésével arányosan mind több és több érték merül 
az örök feledés feneketlen mélységeibe. Ami még menthető, azt meg
menteni lélekemelő nemzeti kötelesség, s ebben a mentő munkában 
a magyar tanulóifjúságnak résztvenni hasznos és magasztos feladat.

Számos külföldi példára lehetne hivatkozni a tanulóifjúság 
néphagyomány-gyüjtő munkálkodásának eredményeire nézve. — 
Amióta a Folklore Fellows magyar osztályának lelkesítő mozgalma 
megindult, a magyar középfokú iskolák tanulói is tanúbizonyságot 
tettek, hogy milyen értékes szolgálatokkal segédkezhetnek a íentírt 
nemes célok érdekében. Ezen a téren példaszerű az a gyűjtemény, 
amelyet Szendrey Zsigmond, a nagyszerbutcai áll. főgimnázium tanulói
val hordott össze.1 Példaszerű annyiban is, hogy egy hivatott, lelkes 
szakember céltudatos megszervezése, szerencsés irányítása, kitartó 
lelkesítése és a tanulóifjúságban felébresztett nemes buzgalom milyen 
pompás gyümölcsöt teremhet. Kis fia, a II. osztályos Ákos volt akkor 
az egyik legbuzgóbb és legjobb eredménnyel dolgozó gyűjtő a gyer
meki mondák, dalok, játékok terén, s ma már ennek a tudomány
nak egyik elismert jeles művelője. Újabban pedig, mint örvendetes 
esemény említendő meg a Turul Bajtársi Szövetségnek az a tervszerű 
törekvése, mellyel az egyetemi és főiskolai ifjak érdeklődését országos 
pályázatok, falu-szemináriumok stb. rendezése által a magyar nép 
felé igyekszik fordítani. A debreceni Kollégium tanítóképzőjében 
évek óta szívvel-lélekkel igyekszünk szolgálni a szóban forgó ügyet. 
Meg vagyunk győződve annak kétségtelen igazságáról, hogy a magyar 
tanítóságnak élethivatása érdekében is elsőrendű feladata a magyar 
népet, a magyar nép gyermekeit minden vonatkozásban minél be
hatóbban megismerni. Másfelől pedig az is régen hangoztatott igazság, 
hogy a művelt társadalmi osztályok közül a tanítóság él a legközvet
lenebb egybekapcsolódásban a néppel, s így elsősorban ők szolgál
tathatják  a népünkkel foglalkozó tudományok számára a legegysze
rűbb módon a szükséges, megbízható adatokat. Ebből a meggondolás
ból fakadó buzdításaink, lelkesítésünk nem volt hiábavaló, s ered
ményességét kétségtelenül fokozta az is, hogy Ecsedi István, amikor 
a Kollégiumunk tanszékétől megvált, a gyűjtő munkában jeleskedő 
tanítványaink jutalmazására alapítványt tett. Annak igazolására, 
hogy e cikkben elmondottak nem csupán jámbor szándékú elméleti 
elgondolások, jóakaratú naív ábrándozások, hanem évek sora alatt 
szerzett gyakorlati tapasztalatok, bevált eljárások őszinte szavai, a

1 M e g j e l e n t  a M a g y a r  N é p k ö l t é s i  G y ű j t e m é n y .  ( Ü j  f o l y a m )  X I V .  k ö t e 
t é ü l  Nagyszalontai gyűjtés c í m m e l .
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hivalkodás látszatát is kerülni óhajtva szeretnők itt nehány komoly 
eredmény tényét megemlíteni, melyekkel a debreceniKollégium tanító
növendékei a szóban forgó nemzeti munkában Kollégiumunknak és 
maguknak becsületet szereztek. Volt ugyanis olyan iskolai év, mely
nek folyamán tanítványaink 100 darabnál több néprajzi tárgyat 
hordottak össze és szolgáltattak be a Déri-múzeumba ; az 1932—33. 
iskolai év alatt a kitűzött pályatételekre 75 drb dolgozatot nyúj
to ttak  be; bőséges kézirati anyagunknak egy részét a Tisza István 
Tudományos Társaság Magyar Néphagyományok 1.2 címmel kiadta, 
s e könyvet az illetékes tudományos kritika elismeréssel fogadta ; 
Ecsedi István Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a 
Tiszántúlon című kiváló úttörő tanulmányához2 3 az anyag jelentős 
részét növendékeink gyűjtötték fe l; a Turul Bajtársi Szövetség 1932. 
évi országos néprajzi pályázatán egyetemi hallgatókkal versenyezve, 
mint egyesület első lett növendékeink Maróthy Bajtársi Egyesülete, 
könyvjutalmakat és kitüntető oklevelet nyertek, ugyanakkor Szabó 
Mihály tanítványunk egyéni pályázatával a negyedik l^clyre került ; 
az Énekszó c. szakfolyóirat 1933. évi népi gyermekdal és gyermekjáték 
gyűjtési országos pályázatán Arató Kálmán, tiszabezdédi tanító, 
mostanában végzett tanítványunk második helyet szerezte meg 
magának s csupán hivatásos zenetanár-zeneszerző gyűjtő került elébe 
elsőnek ; két derék szatmármegyei tanítványunk nyomravezetésének 
köszönhető, hogy a magyar betlehemes játékok eredeti alakjának, 
a bábtáncoltató betlehemes játéknak két szatmármegyei változatát 
teljes szöveg-, dallam- és tárgyi anyagával még idejekorán megment
hettük. Ennek a ritkaságszámba menő betlehemes készségnek egyikét 
a Nemzeti Múzeum néprajzi tárában, másikat a Déri-múzeumban 
őrzik.

Ezt a munkát mi az iskolai rendes teljesítmények közben, azok
nak zavarása s a túlterheltség növelése nélkül végeztük és végezzük. 
Nagyobb részt szünidők alatt folyik a gyűjtés, különösen a sátoros 
ünnepeink, főkép karácsony és húsvét idején takarítanak be nagyobb 
és értékesebb anyagot; szembetűnően silányabb az eredmény a nyári 
nagy vakáció alatt.

E rövid cikk keretében nem bocsátkozhatunk annak részletes 
taglalásába, hogy az egyes iskolatípusok tanulói számára mi és 
milyen módon volna legalkalmasabb a felgyüjtésre. Érdeklődőknek 
a Magyar Néprajzi Társaság4 készséggel ad útbaigazítást, küld jeles 
szakemberektől összeállított tájékoztató nyomtatványokat, s érté
kesíti az arravaló gyűjtéseket.

Csupán azt említjük még meg, hogy leánytanulóink alapos bekap
csolódásának eredményei még mindig váratnak magukra, holott a 
leányok a természettől elismerten jobb megfigyelőképességgel s

2 M e g j e l e n t  a  T i s z a  I s t v á n  T u d o m á n y o s  T á r s a s á g  I .  O s z t á l y á n a k  k i 
a d á s a i  s o r á n  ( V .  k .  2 . s z . ) .

3 D é r i - M ú z e u m  1 9 3 3 .  é v i  J e l e n t é s e .
4 B u d a p e s t ,  X .  E l n ö k - u .  1 3 .  N é p r a j z i  M ú z e u m .
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gyorsabban lelkesedő szívvel vannak megáldva; s a néprajznak, 
népművészetnek annyi ága van, mely női foglalkozás körébe 
tartozik vagy olyan téren mozog, amilyenről egyik nő a másiknak 
szívesebben és őszintébben beszél.

Ezekben a munkákban még a cserkészeinkre is igen szép fel
adatok várnak.

Debrecen. N. Bartha Károly.

A  modern énektanítás új irányai.'

Az iskolai énektanítás munkásai kénytelenek beismerni, hogy 
az új magyar zenéből valami eddig nem érzett új levegő, új szín
pompa kezd szétáradni, amely olyan jól esik, mint nagy város után 
a mező üde, zöld színe. Az új magyar zene új zenetanítást hozott 
magával, az új pedagógia pedig új zenei közízlést fog eredményezni. 
Sajnos, az új iskolapolitikai intézkedések s az új tantervek mintha 
távolodnának attól a modern pedagógiai elvtől, hogy a tudományos 
s a művészi kiképzés egyenrangú. Hiszen a kedély és a képzelet 
helyes s egészséges irányban való kiművelése is époly fontos, mint 
az értelmi nevelés. És a huszadik század iskolája mégis nemsokára 
egészen el fogja felejteni a görög nevelés elgondolását, ahol köz
ponti helyen szerepelt a muzsika.

Protestáns középiskoláinkat nézve az énekoktatás legjobb hely
zetben a református iskolákban van. A Konvent mind a nyolc osztály 
számára előírja az énektanítást. Azonban ennek a rendelkezésnek az 
évvégi értesítők alapján körülbelül csak 9—10 iskola tesz eleget. 
Az evangélikus középiskolában a helyzet nem ilyen kedvező. Az érte
sítők csak az I. és II. osztályok, vagy jobb esetben az alsó négy 
osztály énekóráiról számolnak be, ének, vagy műének címén ; ez is 
sok helyen heti egy órában, néhol heti két órában. Az egyházi éneket 
heti egy órában tanítják a legtöbb helyen. Az V. és VI. osztályban 
az evangélikus középiskola már nem tanít éneket; kivételt Kőszegen 
s Budapesten találunk, itt is azonban zenetörténet címen. Annak elle
nére, hogy a tanterv előírja a gyakorlatiéneklést, a nagy történeti anyag 
nem enged erre sok időt s így a zenetörténettanulás eredménye általános 
műveltségbe illeszkedő zenei ismereteket ad, ellenben gyakorlati 
éneklést már nem. Sajnos, az új iskolapolitika ezt a szép s különösen 
leányok nevelésénél nélkülözhetetlen tantárgyat is halálra ítéli. 
A zenei műveltség megalapozását tehát vagy az alsó osztályok ének
óráira bízzuk, vagy más módon igyekszünk azon segíteni. Az ének
óra ügyes anyagkiválasztással nagyban hozzájárulhat a zenei isme
retek, zenei olvasottság kibővítéséhez. Csak pár rövid példát említek :

1 A z  O r s z á g o s  E v a n g é l i k u s  T a n á r e g y e s ü l e t  1 9 3 3 .  é v i  k ö z g y ű l é s é n  
t a r t o t t  f e l o l v a s á s .
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A régi erdélyi népdalokból könnyen megismerhető a hangsorok őse : 
a pentatonika. Régi evangélikus, főleg magyar korálok az egyházi 
hangsorok világába vezetnek s ezeknek ismerete könnyen fogja 
megvilágítani a mai modern muzsika régi hagyományokon felépülő 
lényegét. Egy szép Bach-ária a legnagyobb evangélikus zeneszerző 
világába vezet el ; egy oratórium gyermekkara Handelt ismerteti 
meg az énekesekkel. S ha a IX. szimfónia örökhimnuszát is az ének
óra tananyagába iktatjuk, akkor már Beethovenről is könnyű lesz 
pár történeti adat megtartása.

Az énekórák anyagának ilyen szempontból való összeállítása 
szinte összesűríti a zenetörténet nagyjainak — ha csak dióhéjban 
való — megismerését. Az énekórákon kívül zenetörténeti tanfolyamok 
rendezése is segíthetne a zenei műveltség megszerzésében, mint azt 
a budapesti evang. leánygimnázium az idén megkezdette ; itt mozaik- 
szerűen illeszkednek egymás után a zenetörténet főbb korszakai s 
alakjai.

Az énektanításra szolgáló aránylag igen kis idő az, ami a művészi 
nevelés terén a zene számára jut. Ha hozzávesszük az iskolai kar
ének órákat, ennek iskolai ünnepélyeken való szerepléseit, az ünne
pélyeken hallható zeneszámokat, akkor készen áll előttünk az a kör, 
amely a növendékek zenei ízlését az iskolában irányítja. Nézzük 
közelebbről, mit kapnak a tanulók zeneileg az iskolától, az iskolán 
kívül mi van rájuk zeneileg hatással s a jelentkező bajokkal szem
ben hogyan védekezik a modern énektanítás.

Mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy a mai köztudatban élő 
népdal tulajdonképpen nem is népdal, hanem a XIX. században élő, 
többnyire műkedvelő szerzők műdala. A XIX. században gazdag 
áradatban halmozzák el ezek a népies modorban írt mű-nóták a 
városban élő népréteget s rendesen nem mások ezek, mint a német 
szentimentális dalkultúra magyar utánzatai : magyar versekre írt 
német típusú dallamok. Hány kiváló ekkori költőnk, merült bele 
ebbe az idegen versformába, úgy, hogyha a költeményeit énekelni 
akarnék, az szinte lehetetlen a magyar ritmika szerint s az egyes 
szavak elveszítik magyaros lüktetésüket az idegen, természetük elleni 
deklamációban. Ezek a műdalok megfelelő népies mázban kerültek 
a közönség elé s sajnos, ezek töltik meg még mindig a különböző 
iskolai énekeskönyveket. Ezek hallhatók nagyon sokszor iskolai 
ünnepélyeken és ezek alkotják az előírt tananyag érzékeltetésére 
szánt dalok zömét ; ezeket csépelik az iskolai énekkarok ; ilyen mű- 
magyar nóta levegőben élnek iskolai növendékeink. Ezeknek a dal
lamoknak nincs sok közük a magyar népiélekhez (néhol egy bővített 
másod igyekszik ezen segíteni). Szövegük is sokszor szentimentális, 
álgügyögő, retorikai szóvirágokat tartalmaz, ami minden szépérzékű 
gyermek száján csak nevetség tárgya lesz. Még jó, ha az iskolai 
ünnepélyeken ilyen magyaros müdalokat hallanak a gyermekek, mert 
ezek helyét sokszor sokkal értéktelenebb produkciók foglalják cl. 
Sok iskolai ünnepélyen, különösen leányiskolákban szerepel a meló
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dráma, amit joggal száműzhetnénk már minden iskolai műsorból. 
A melodráma elérhet olcsó drámai sikereket, de sohasem lesz a 
szépre nevelő helyes eszköz. Különben esztétikailag is sok kifogás 
alá esik. Pár értesítő arról tanúskodik, hogy operett-egyveleget, 
vagy operettrészleteket adtak elő nagy sikerrel. A zeneileg értékes, 
magyar népéletet színpadra vivő operettrészlet még elfogadható, 
de nem tudom megérteni azt, hogy mért Strauss-zenén neveljünk 
magyar ifjúságot? Ilyen szempontból a legszomorúbb adatot azon
ban egy vidéki értesítőben találtam, amelyik majdnem büszkén ír 
arról, hogy növendékeikből a modern tánczenét művelő jazz-együttes 
alakult, mely nyilvános szerepléseikkel sok sikert aratott.

Ez az a zenei légkör, amiben a mai iskolai növendéksereg él. 
Az orvosság ezen zenei értéktelenségek s nevelésre fel nem használ
ható ünnepélyszámok ellen a nép leikéből fakadt igazi magyar nép
dal és annak művészi modern feldolgozása. Ősi melódiát, régi ritmust 
megőrző dalok, régi magyar énekmondák, lantosok biztató énekei; 
viharvert kurucok éneke, nehéz harcok emléke : ez az a magyar 
népdal, mely az iskolában ki fog alakítani egy új magyar zenei 
műveltséget. Nagy részük Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtésé
nek az eredménye. Külön értéket jelentenek ezek közt azok a kedves 
gyermekdalok, melyek a falu száján termettek, az egyszerű emberek 
ősmagyar ízlése csiszolgatta csodálatosan kerek, klasszikus formába. 
Szövegük a tréfa, ártatlan huncutság, a természet, vasárnapi templom
járás : csupa gyermekélmény. Lehetetlen szó nélkül elmenni a Har
mat—Karvaly-féle iskolai Nótáskönyv mellett, mely szinte forra
dalmi módon üzen hadat minden magyartalan zenének s teszi az 
énektanítás gerincévé a népdalt. Az iskolai énekkarok pedig a sok 
selejtes nótaszerző, szöveggel ellátott hangszeres mű helyett mért 
nem fordulnak a magyar dalkultúra kiapadhatatlan forrásához : az 
előbb említett magyar népdalok modern többszólamú feldolgozásá
hoz? Kodály, Bárdos, Kerényi gyermekkarai egy új fejezet alapjait 
rakják le a zenei közízlés történetében. A régi, németmódi tercelés 
helyett minden szólam egy önálló, zenei gondolat, melyek csodálatos 
új harmóniákban találkoznak.

Az új forrásból merített anyag feldolgozása is megváltozott már. 
Az új alapokra fektetett középiskolai énekoktatás már nem fogalmi, 
elméleti ismereteket akar adni a tanulóknak, nem gyakorlatok gépies 
betanulásából áll. Hanem a gyermek lelkében zenei benyomásokat 
igyekszik felkelteni, zenei lelki élményt akar adni, zenei szép meg
érzését akarja megindítani, ami sokszor egy életre nyitja meg a fiatal 
lelket a zene számára. Erre a feladatra csak a magyar népdal vállal
kozhatni s az ebből kiáradó magyar géniusz fogja a mai gyatra zenei 
közízlést megváltoztatni. Hogy csak pár forrásmunkát említsek : 
a már idézett s ma kétségtelenül a legjobb középiskolai ének kézi 
könyv a Harmat—Karvaly-féle Magyar leányok Nótáskönyve és 
Magyar fiúk Nótáskönyve mellett a múlt hetekben meginduló, 
iskolai énekléssel elsőízben komolyan foglalkozó szaklap : az Ének
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szó ; Bartók Béla : A magyar népdal című remek munkája ; Kodály 
Háry Jánosából, vagy a Székelyfonóból egyes dalok, székely-balla
dák ; a régebbiek közül Tinódi Lantos Sebestyén énekei (Szabolcsi 
feldolgozásában), Pálóczi Horváth Ádám ötödfélszáz énekeiből 
(Sztankó átirásában). E pár adatban is benne él a magyar mult, a 
magyar történelem által megérlelt nemzeti zeneművészetünk s ez 
lesz a jövő magyar zene kiindulópontja is. Természetesen rövidlátó 
iskolapolitika volna a külföldi remekműveket említés nélkül hagyni. 
Brahms Bölcsődalát, Schubert Heidenrőslein-jét, Mendelssohn Üze
net-ét minden müveit embernek ismernie kell.

Az iskolán kívül az otthon gyakorol nagy hatást a gyermek 
zenei fejlődésére. Szomorú az a kép, amit a mai felnőttek zenei köz
ízlése mutat. Müveit körökben is néha kínos a zenei tájékozatlanság. 
Az operát s hangversenytermeket látogatók kis száma mellett milliók 
élnek zenei analfabétaságban, kik szabad prédái a leghitványabb 
zenének. A városi gyermek az utca zenéjéből él. A mai gyermeket 
már nem édesanyja éneke altatja el, hanem a hangos rádió. Hiába 
keressük Luther Márton családi életét olyan kedvessé tevő otthoni 
muzsikálást, helyette szól a grammofon. Bádió és grammofon már 
a kis gyermeket hozzászoktatják ahhoz, hogy a zene ma már olcsó 
iparcikk. Ha még maradna bennünk kis érdeklődés a nemzeti zenénk 
iránt, azt szinte észrevétlenül alakítja át a minket elhalmozó hangos
filmek üres és nagy ritkán „magyarkodó“ zenéje. A nemzetközi 
stílusban mozgó sláger irodalom, a rádió, a grammofon tömi a min
denre fogékony gyermek fülét. Óvjuk a növendékeket betegségtől, 
ragálytól, de öíbetett kézzel kell néznünk, hogy a könnyű zene hogy 
teszi tönkre nemzeti zenénk iránti érzékünket. A felületes, csak 
szórakozást kereső nagyok társasága mit törődik azzal, hogy a 
sláger hány fejlődő lélekben öli meg a szép iránti, természetadta 
érzéket. A rádió ontja a könnyű zenét, ahelyett, hogy előre meg
határozott órákban az ifjúság számára közvetítene ne csak elbeszé
lést, hanem ifjúságnak írt zeneműveket, nevelő hatású karműveket, 
vagy az általános műveltséghez hozzátartozó remekműveket. Molnár 
Antal egyik írásában azt mondja : ,,Ahol gyermek van a háznál, 
csakis fülhallgatós rádiót használjunk. A hangszóró válogatlan tu tti- 
fruttija nemcsak szomszédunknak gyötrelem, de méreg gyermekünk 
zenei egészségének is“ .

A zenei közízlés e szegényes állapotán az otthontól nem vár
hatunk sok segítséget. Ennek látszólag ellentmond az aránylag sok 
hangszert tanuló gyermek ; különösen a sok zongorát tanuló leány. 
Azonban részben az egyoldalú, gépies, csupán technikai eredményt 
követelő tanítás elfeledkezik a belső zenei nevelésről (zenei játékos 
iskola, elemi szolfézs, a zene belső mivolta, dallamok megmintázása 
stb.), másrészt nagyon sokszor az évvégi vizsgadarab begyakorlása 
a növendékek közt csak kirakatversenyt rendez, ami csak a hiúság 
s külsőség felé terelik a növendékeket, a zene belső életének a meg
értése helyett. A magánzenetanulástól függetlenül az otthoni zené
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lést, a családtagok egymással való kamarazenélését, a lutheri házi 
zenét, azt hiszem, ritka helyen találjuk már meg.

Pedig a művészi nevelés talán a legégetőbb probléma s első
rendű fontosságú a gyermek életében, de külön szerepe van a serdülő
korban. A serdülőkor lelki kilengéseit, tapogatódzásait, gyors fel
lángolásait a zene csak a maga hasznára fordíthatja, ha ebben a kor
ban megfelelő művészi élményekkel, esztétikai élvezettel tölti meg 
ezeknek az éveknek különösen érzékeny lelkiállapotát.

A zenei közízlés megnemesítése s tiszta magyar levegővel való 
felüdítése a magyar énekoktatás legsürgősebb feladata. Anya
nyelvűnkkel minden iskolában alaposan foglalkozunk, a nemzeti 
zenénk azonban mostohább, mint a testgyakorlás. A városban élő 
gyermek a „haza“ hangulati képét abban a pár frázisban látja csak, 
amit énekel s hivatalos ünnepélyeken szaval. Ahelyett, hogy át- 
érezné a magyar föld, a magyar falu színpompás gazdagságát. Ha a 
falusi élet sok szépségéről, a magyar tájról énekel, szeresse meg benne 
a magyar fö ldet; ha a falusi munkákról, a magyar parasztéletről 
énekel, tanulja megbecsülni a magyar embert. Ma a nemzetek életé
ben divattá vált a nemzeti önellátás gondolata. Bátran alkalmaz
hatjuk ezt iskolai zene-szükségletünkre is. A magyar népzene bősé
ges tárháza a szebbnél-szebb, iskolába való népdaloknak. Ezeket 
felhasználva talán sikerülni fog olyan nemzedéket felnevelni, amely
nek lelki szükséglete a komoly, magyar zene s talán ki fog alakulni 
olyan zenei közízlés, amelyik a karácsony zenei hangulatát nemcsak 
a német „Stille Nacht“-ban s az „Óh Tannenbaum“ dalban, hanem 
az ugyanolyan szép s nekünk talán még szebb magyar karácsonyi 
népénekekben fogja látni. (Lásd : Harmat—Karvaly Nótáskönyv 
II. kötetét). És talán el fogjuk érni, hogy ne csak az angol és francia 
jazz-zenekarok hangversenyei lesznek tele, hanem a magyar nép
zene művészi megnyilvánulásai is.

Ilyen szempontok megtartásával az énekoktatás kilépne a félre
tolt melléktantárgy szerepéből s nemcsak az általános műveltség- 
adáshoz járulna hozzá, hanem a szép iránti érzék fejlesztésével egy
kor az operát s hangverseny-termet megtöltő magasabbrendű zenét 
váró közönséget nevelne magának.

Ezen — mondjuk nemzeti irányú — reformok mellett az egyházi 
ének tanításáról is szólnunk kell még. Az egyházi énekóra, a korá- 
lok tanítása nagyon hamar válhatik unalmassá. Már a korálok szövege 
is bizonyos érettséget kíván a gyermekektől, a hosszabb dallamok 
betanítása pedig ugyancsak próbára teszi az emlékezőtehetségüket. 
Azonban célszerű beosztással itt is sokszor változtathatunk az 
egyházi énekóra sokszor kedvetlen szürkeségén. Elsősorban is 
úgy osszuk be az évi anyagot, hogy az összeessék az egyházi 
esztendő megfelelő idejével. így karöltve a vallásórával, a korái 
hangulata beleilleszkedik, sőt kifejezője lesz az egyházi ünnep
körök hangulatának. A szünidők miatt természetesen a nagy 
ünnepeket kissé meg kell előzni. A korái dallamától mindig



PROTESTÁNS T A N Ü G Y I  SZEMLE 369

külön kell választani annak szövegét. Ennél csak az fontosabb, 
hogy mindig hangjegyek után tanítsunk s ne hallás után. Ennek 
természetes előfeltétele, hogy a korálok nehézségi foka állandóan 
párhuzamosan haladjon az énekórák anyagával. Sok gondot kell 
fordítanunk a dallamsorok helyes frazeálására, a lélegzetvételek 
helyes elosztására. Vidéki városokban nem kis nehézséget okoz az 
ízléstelen korálvariánsok s minden zenei szépet nélkülöző nyújtások 
s cifrázatok lefaragása. Ezeknek gyökeres kiirtása is csak az iskolán 
keresztül lehetséges. A koráltanítást különben sok apró történeti 
érdekességek felemlítésével is változatossá tehetjük. (Most nyugosz- 
nak az e rd ő k ... — Korái Isaac szerzeménye, régen népdal volt; 
Szívem szerint kívánom. . . szintén szerelmi népdal volt ; Jer, dicsér
jük Is te n t... korálunkat Liszt Ferenc is feldolgozta orgonára, 
vegyeskarra, kürtökre; Készítsd magad kedves lé lek ... Schumann 
legkedvesebb korálja volt.) Külön kell kiemelnünk Luther Márton 
zeneszerzői munkásságát (Mennyből jö v ö k ..., Mi Atyánk, ki vagy 
m ennyekben..., Mi hiszünk mind egy Istenben...).

Az evangélikus egyházi énekórának van még két feladata, 
melyek betöltése az egyházi éneknek új tartalm at s az iskolai tan
tárgy szerepét meghaladó fontosságot adna. Az egyik feladat a rit
mikus korái bevezetése s elterjesztése. Az evangélikus korái Luther 
korabeli gazdag ritmikája, eleven formája ma Németországban s 
az északi evangélikus államokban újjászületését éli s mindinkább 
teljesebb lesz az a felfogás, hogy az evangélikus istentisztelet zeneileg 
csak a ritmikus korállal tud Luther elgondolásának megfelelni, 
A gyülekezeti éneklés megjavítását, hibás dallamok kiigazítását s 
legfőkép a ritmikus éneklést csak az iskolán keresztül lehet meg
valósítani. A ritmikus korái üde, friss lüktetése nagyon közel áll a 
gyermekek hangulatához s szinte magától adódik, hogy a már be
tanult ritmikus korálokat mennyire fel lehet használni ifjúsági isten
tiszteleten, egyházi ünnepélyeken, bűnbánati együttléten, csendes
napokon.

Az egyházi énektanításnak a ritmikus korálok megismertetésén 
kívül, van egy másik feladata is : egyházi gyermekkarok szervezése 
s azoknak a templomban való minél gyakoribb szerepeltetése. — 
Az egymás mellé épített templom s iskola ne csak külsőleg mutassa 
a két épület közös kapcsolatát, hanem a templomba bevitt gyermek
kar is éreztesse ezt. Kodály Zoltán a már azóta megszűnt Zenei 
Szemlében szemrehányással illeti a hazai evangélikusokat, hogy nem 
értették meg Luther sokszor idézett szavait a többszólamú ének
lésről. Éreznünk kell ennek a vádnak a valódiságát, főleg az evan
gélikus iskoláink elhanyagolt zenei nevelése miatt. Hány kisebb 
gyülekezet, hány kis templom van még, ahol nem szól még karének, 
ahol nem ismerik a templomi kórus hallgatás elmélyült pillanatait. 
Ezeken a helyeken az iskolai gyermekkarokra vár ez a feladat. Akár
milyen egyszerű is, akár szépen betanult egyszólam, harmonium, 
vagy orgona kísérettel, esetleg acapella : a gyermekhang mindig
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kedves a templomban. Ifjúsági istentiszteleten meg sohasem szabadna 
a gyermekkarnak hiányozni. Az egyházi énekkar megszervezéséhez 
nem kell más, mint pár egyházi énekóra ügyes felhasználása s így 
a koráltanítás mellett erre is fog idő jutni. A gyermekeknek pedig 
kedves lelki élmény az istentiszteleten való részvétel s az Isten szol
gálatában való segédkezés.

Összefoglalva mindent, a modern énektanításnak evangélikus 
iskoláinkban is szót kell adni. Sőt ha azt akarjuk, hogy 20—30 év 
múlva ne némuljanak el éneklő gyülekezeteink, templomi énekkaraink, 
ha észre akarjuk venni, hogy Luther bámulatosan széleskörű zenei 
célkitűzéseit nekünk köteleségünk magunkévá tennünk, akkor kell, 
hogy nemcsak az iskolának, hanem magának az egyháznak is az 
evangélikus zene iránti közönyét lerázzuk magunkról s felismerjük 
az evangélikus zene egyházépítő hivatását.

Adná az Isten, hogy iskoláinkban minél előbb felcsendülne az 
új magyar énekszó s az új egyházi muzsika.

Budapest. Králik Jenő.

H A Z A I IR O D A L O M .

A bölcselet tö rtén e te  főbb vonásaiban . í r t a : K ecskés P ál, egyetem i ta n á r .
Budapest, Stephaneum-nyomda, 1933. A könyv a szerző kiadása. Előadásai 
alapján irta a szerző, ki a Pázmány Péter-tudományegyetem hittudományi 
karának tanára, ezen rendkívül értékes 646 oldalú munkát, amelynél kimerí
tőbb filozófiatörténetet magyar nyelven nem ismerünk. A tartalmas könyv 
felöleli a bölcsészet történetét a keleti népektől, az indusoktól és a kínaiak
tól kezdve a legmodernebb gondolkodókig s a legújabb kor bölcseleté c. 
fejezetben Driesch, Spengler, Keyserling, Spranger, Eucken, Tröltsch, a mar- 
burgi és a badeni (értékelméleti) újkantianus irány, a fenomenológia, majd a 
kritikai realizmus (Riehl, Külpe, Volkelt, Messer stb.) époly gondos, kitűnő 
és alapos méltatást nyer, mint amilyet kapnak a filozófiatörténet előbbi 
korszakok elismert klasszikusai. Külön fejezetek szólnak a lélektan fejlődésé
ről, az új skolasztikus mozgalomról s kettő a magyar bölcseletről. A magyar 
bölcselet mai irányait külön részben tárgyalja ; behatóan fejtegeti hazánk 
legmélyebb s legeredetibb gondolkodóját, az evangélikus Bőhm Károlyt, 
majd Pauler Ákost és Bandenstein Bélát, továbbá a hazai filozófia többi 
művelőit. Nagy előnye a kitűnő könyvnek, hogy minden korszak végén a 
problémafejlődésre és a kor főgondolataira rávilágító jeles összefoglalást közöl 
találó fejtegetésekkel. így különösen kitűnő a középkori és az újkori világ- 
szemlélet szembeállítása. A középkorban az ember sem a megismerésnél, 
sem a cselekvésnél nem mértéke az igazságnak, hanem a dolgok objektív 
rendjéhez kénytelen igazodni (264. old.). A nominalizmus a metafizika alap
jait megrendíti (278. old.). Míg a görög és középkori ember értékelő tekintettel 
nézte a kozmoszt, a részt az egészből értelmezte, az újkori ember. . .  ,,csak 
elemzés által ismerheti meg titkait.“ „De a természet elmechanizálódásával 
bekövetkezik a filozófia krízise is. Mert a filozófia nem fizika, de egyetemes 
világmagyarázat.“ (280—281. old.) Teljes névmutató, továbbá minden gon
dolkodó után irodalmi útmutatás csak emeli e szép könyv használhatóságát, 
amely ellen protestáns szempontból sem emelhető semmiféle kifogás. Stílusa 
világos, vonzó ; tárgyalásmódja objektív. Álláspontja a teisztikus, objektív 
ideálizmus, amelyet korunk bölcseleté is pl. Driesch juttat kifejezésre s
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amelyen Plato, Arisztotelész, Szt. Ágoston, Aquinói szt. Tamás, Leibniz, 
Kant alapszanak. Korunk ismét visszatér Platóra és a középkori realizmushoz, 
az egyetemes elvekhez és a metafizikához. Az új skolasztika is sok tekintetben 
e gondolatokat hirdeti, amely mellett szerző műve végén állást foglal. Azt 
mondja: . . . , ,a  bölcselettörténet nem az egymást megsemmisítő rendszerek 
romhalmazát, hanem az igazságért folyó harc színterét m utatja...  S a foly
tonos alakulás forgatagában a görög és a keresztény eszmevilág érintkezéséből 
kikristályosodott egy philosophia perennis, egy lényeges vonásaiban mara
dandó bölcsészet, mely gazdag igazságtartalmával időtlen értéket képvisel.“ 
(626. old.). Kecskés Pál gondos, szép filozófiatörténetét a legmelegebben 
ajánlhatjuk ; ára nagyon méltányos : 12 pengő 50 fillér.

Sopron. Koller István.
Balázs Győző : Ma(jvar költők anyaszeretete. 4. kiadás. 1933. Miskolc. 44 1-
Feltűnő már az is, hogy egy szabadegyetemi előadás negyedik kiadásban 

jelenhetett meg. de csak addig, míg el nem olvassuk a kis füzetet. Mert, mikor 
letesszük kezünkből, egészen világosan érezzük, milyen nagy szükség van 
ilynemű művekre, különösen ifjúságunk lelki nevelése szempontjából. Balázs 
Győző szárnyalóan szép és mélységesen meleg hangon elemzi a Kiss József 
fordította ismert ófrancia balladán kezdve, az Éji látogatást, Petőfi idevágó 
költeményeit. Szabolcsiját (Idehaza), Tompa Mihályt (Eleimnek), Endrődit, 
említi Ady több versét ; Reviczky, Arany, Vörösmarty, Lévav és Mécs László 
is megjelennek e kis füzetben. Madács tragédiájáról is megemlékszik. Minde- 
nikről csak néhány sornyi, de eleven gondolatokkal, felemelő érzésekkel teljes 
megemlékezés szól s az egész előadásból üde illat, lelkes szent áhítat árad. 
Nagy nevelő erejű beszéd az egész : csakugyan el kellene olvasni minden 
iskolában, tanár és tanítványok közös munkájául. A szó teljes értelmében 
vett magasztosan nemes irodalom ez.

A lá th a ta t la n  tem p lo m . Rádióprédikációk. (Kálvin Könyvtár. 5—7. sz.) 
Budapest, 1933. 190 1. Ára 1.80 pengő.

Dr. Ravasz László (12), Dr. Baltazár Dezső (1), Muraközv Gyula (11), 
Szabó Imre (1), Vargha Tamás (1) és Dr. Hetessy Kálmán (1) beszédeit fog
lalja magában ez a feltűnően méltányos árú, gazdag tartalmú kötet, amiket 
a Kálvin-téri templomban mondottak el. Itt nekünk nem lehet célunk külön 
elidőzni mindeniknél, csak utalunk arra, hogy ezekben a beszédekben teljesen 
időszerű problémák egész sora nyer megnyugtató megoldást. Valóságos terv
szerű gyülekezetnevelés történik itt, mert az élet értelme, a kételkedések, 
a sátánnal való küzdelem, a láthatatlan lélek jelenléte, a mélységes bűntudat, 
a Péter megrendülése, azontúl a kegyelem kivirágzása, a szeretet fenséges 
ereje s a Krisztussal való közösségbe benevelődés válik számunkra valósággá. 
És ami rendkívül biztató jelenség : az egyéni felelősség tudata megrázó erővel 
lép elénk, hogy átmenjen a közösség, az egyetemes papság, a Krisztus népe 
közé : tehát a papi munka gyülekezeti áldássá válik. Ezekből a beszédekből 
megértjük, hogy a hit nem a papoké s nem az egyház ügye, hanem egyete
mesen égető kérdése modern intelligenciánknak, hogy a hit állhat a ma leg
magasabb tudományos színvonalán s hogy a kegyelem ebből a szinte végze
tesnek látszó elesettségéből is fel bírja emelni a XX. század tépett lelkét. 
Tanárság és iskola ellen egyre meg-megújuló vád, hogy nagyobbrészt szkepti
kus-racionális gondolatvilágban él, viszont erről az oldalról az igehirdetést 
éri a meddőség, elavultság, frázisszerűség vádja. íme, a református egyház 
áldott lelkek által felel a vádra : vajion a református iskolák bírnak-e vála
szolni az üzenetre? Elolvassák-e, elmélkednek-e rajta s megértik-e Isten hívó 
szavát?

Hajdú János: Eötvös József báró első minisztersége. Budapest, 1933. 
M. Tud. Akadémia. 283 1.

Többízben felpanaszoltuk, hogy a magyar nevelés történetével foglalkozó 
irodalmunk rendkívül szegényes. Égyes korszakokra nézve Franki Vilmos és 
Békefi Rémig ma is úgyszólván egyedül használt források. Csak legújabban 
tapasztalhattunk örvendetes fellendülést ezen a téren, mikor a pápai és sáros
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pataki iskolák nagy múltúknak megfelelő emléket állítottak irodalmi téren is. 
Hajdú János könyve azonban úgyszólván egyetlen előzőre támaszkodhatik : 
Kornis Gyula hatalmas elgondolású, a neveléstörténetet, filozófiai mélységű 
tudománnyá fejlesztő munkájára. (A magyar művelődés eszményei, 1777—- 
1848.) Hajdú mindössze egy félév történetével foglalkozik, de annál nagyobb 
elmélyedéssel. Nem veti meg a statisztikai adatokat sem (éppen csak kikapom 
művéből a Fényes Elek után közölt számokat : 1818 körül ref. kisgimnáziumunk 
van 5, nagygimnáziumunk 11, főiskolánk gimn.-zal kapcsolatban 8 s a deb- 
receni a pesti egyetem után az ország legnagyobb iskolája !), de különösen 
értékes számunkra a tanítás szellemébe való mély behatolása. A prot. isko
lákra nézve állapítja meg, hogy anyagi erejükhöz mérten teljes lelkesedéssel 
törekedtek tanügyi reformokra („néha a szükségesnél nagyobb változatos
sággal is“ [!]), de a kir. és katolikus iskolák „egészen a márciusi napokig“ 
szinte változatlanul azokon a pedagógiai vágányokon mozogtak, melyeket 
számukra az 1806. évi Ratio Educationis (lényegében tebát az 1777-i !) ki
jelölt“ . (192.1.) Ez a megállapítás nemcsak azért fontos nekünk, mert iskoláink 
belső értékét ismeri el, hanem biztat jelenben is arra, hogy a mindent elnyelő 
állami elgondolások ellenében a magunk különleges értékeléseit minden erőnk
kel igyekezzünk fenntartani. Rámutat a főiskolai oktatás hiányaira (szertá
rak, könyvtárak, jó kézikönyvek, megfelelő fegyelmi szabályzat hiánya !) ; a 
középiskolák nagy szegénységéről is szól, a népiskoláknál viszont az iskola
hiányra utal stbé, tehát teljes korképpel rámutat Eötvös miniszterségének 
nehézségeire. Rendkívül érdekes a minisztérium ügyosztályairól szóló ismer
tetése, de minket különösen érdekelnek az 1848 : XIX. és XX. te. vallásügyi 
vonatkozásairól írt sorok. Rámutat arra, hogy a XX. te. miatt (mely az egy
házi és iskolai költségek viselését állami tehernek nyilvánította) rengeteg zavar 
állott elő s Eötvös éppen minisztersége utolsó napjaiban körrendeletben óhaj
totta a prot. köznép felvilágosítását afelől, hogy míg a törvénycikkben ki
mondott elv megvalósítható nem lesz, viseljék tovább egyházi és iskolai 
terheinket, főleg, mert ezek a lelkészekkel és tanítókkal kötött szerződésen 
alapulnak. Mint érdekes adatot emelem ki, hogy a nehéz helyzetbe jutott 
papság megsegélyezésére felvett egymilliót Eötvös — a szepesi plébániák és 
az orosz és oláh papság ellátására gondolta fordítani ! S ezt éppen a Szobószlai 
Pap István vezetése alatt tisztelgő prot. lelkészség előtt jelentette ki 1 A kato
likus egyház Eötvös egész tevékenységét nem nagy lelkesedéssel fogadta 
s a szakrendszer bevezetésében is maga ellen irányuló támadást látott. A fő
iskolai reformeszmék egész seregének ismertetése után Hajdú közli Eötvös
nek az elemi oktatásról szóló törvényjavaslatát (eredeti fogalmazásban) s 
helyesen állapít ja meg főértékét : „következetesen átgondolt, szabadelvű és 
józan valóságérzésekkel illeszkedik bele a hazai hagyományok szerves folya
matába is“ (197. 1.), valamint rámutat hiányára : nem gondoskodik kimon
dottan anyanyelvi oktatásról. A közös (felekezetileg és nemzetiségileg is) 
iskolák felállítása volt legkedvesebb terve, de erre súlyos kudarcot szenvedett. 
Maga Deák Ferenc is felemelte tiltakozó szavát : szerinte a katolikus iskolai 
alapítványok lefoglalása még nem is volna olyan nagy törvénytelenség, mert 
tetemes részük az államtól származott, de a prot. iskolákéi magánalapít
ványok, amiket az állam csak a magántulajdon elvének megsértésével vehetne 
el. Ä kérdés felsőházi tárgyalásánál a miniszter maga sorakoztatta fel érvei 
között az 5%-os iskolai pótadó szükségét, ami nélkül a tanítóság a legsanya
rúbb jövőnek néz elébe. Ma tudjuk igazán megbecsülni az érv fontosságát.

Futólagosán csak pár adatot emeltünk ki a derekas műből : aktualitását 
akartuk ezzel igazolni. Elmélyedő, részletekig menő tanulmány fekszik előt
tünk ; teljes tájékozottságon épül és azt is nyújt. Külön értékének tekinthet
jük szerző tudományos tárgyilagosságát : tárgya mögül sosem igyekszik a 
maga arcát elénk erőszakolni, mint ez ma sok ú. n. tudományos munkánál 
szokásos. Komoly nyeresége irodalmunknak, hogy Eötvös törekvésének 
teljesen pontos képét láthatjuk : szerző megérdemelté azt a kitüntetést, hogy 
müvét az Akadémia adja ki, S. fí,
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A Magyar l’ncdagogia negyven évfolyamának (11192—1991) tartalom és 
tárgymutatója. Összeállította : Dr. Tellamenti Béla és Dr. Márcr Erzsébet. 
Szeget!, 1933. 290 I.

Rendkívül értékes könyvészeti segédkönyvet kaptunk a fenti cím alatt 
megjelent műben. Érdekessége, hogy a szegedi egyetem szemináriumi növen
dékei is szorgalmas munkával vettek részt összeállításában, legnagyobb értéke 
pedig az, hogy nyolc cím alatt igen könnyen bevehetően sorakoztatja fel 
negyven év gazdag cikktermését. Nélkülözhetetlen könyv minden pedagógus 
számára. Reánk, a Protestáns Tanügyi Szemlére nézve az a szomorú meg
állapítás szűrhető le belőle, hogy rólunk a Magyar Paedagógia (vájjon a magyar 
pedagógia is így áll?) eddigelé egyáltalában nem vett tudomást. Pedig ren
geteg kitűnő folyóirat mellett egészen helyi érdekű és értékű lapokról is esik 
szó a tárgymutatóban ; úgylátszik, a protestáns tanárság pedagógiai gondo
latai újabban egészen jelentéktelenekké zsugorodtak másirányú, nagyarányú 
elgondolásokkal szemben. S. B.

Énekszó. (Hangjegyes zenei és énekpedagógiai folyóirat.) Örömmel s 
bizalommal köszöntjük az iskolai énektanítással foglalkozó első ilyen irányú 
szaklapot. Az iskolai énektanítással foglalkozókat akarja egy táborba tömö
ríteni ez az úttörő, kitűnő muzsikus kezekbe fektetett új folyóirat. Tájékoz
tatni akar az iskolai karéneklés új eredményeiről, új művekről. Zászlóját az 
új magyar zene munkásai tartják s reméljük, hogy az „Énekszó“ kiűzi az 
iskolákból a még sok helyen hallható népies műdalokat, az álromantikus, 
németesen tercelő nótákat, az iskolai zenekarok szalon- és operett-stílú mű
sorát s megtölti az iskolai ének- és zenetanításnak mai idők legelső követel
ményével : a magyar nép leikéből fakadt nemzeti kincseinkkel, melyeket csak 
most kezdünk megismerni. Ezek közül találunk az ,,Énekszódban gyermek
dalokat, játékosdalokat, mai magyar szerzők gyermekkarra írt műveit, nép
dalkánonokat, népdalletéteket két-háromszólamú gyermekkarra, ifjúsági 
vegyeskarra. Külön figyelmet fordít az „Énekszó“ az iskolai élet összes ünne
pélyeire s azokra megfelelő karműveket közöl, melyek nem nótaszerzők alkalmi 
szerzeményei, hanem klasszikus remekművek. A kotta-anyag beszerzést is 
nagyon olcsón ígéri az „Énekszó“ ; két kórus nyomtatott szólamának ára 
5 fillér ; ami lényegesen olcsóbb, mint a sokszorosított s a nyomtatást meg 
sem közelítő lemásolás (eltekintve attól, hogy azt a szerzői jog is tiltja).

A folyóirat elméleti része szintén csupa értékes gondolatot közöl az 
iskolai énektanítás munkaköréről : zenei önképzőkörök vezetése, karénekek 
betanításának új módja, mintaénekórák stb. Érdekes problémákat vet fel 
az első szám bevezető cikke : 1. Az ének szerepe köznevelésünk rendszerében. 
2. Folklorisztika és nemzeti sajátosság. 3. Iskola-otthon- és társadalom kölcsön
hatása az ének kultuszában. 4. Az iskolai ének élettani vonatkozásai stb.

Minden pedagógusnak, aki a rábízott gyermeksereg érzelmi gazdagodá
sát is a lelkén viseli, tudomással kell vennie az „Énekszó“ megindulását. 
Kell, hogy az ének kivetkőzzön a melléktantárgy Hamupipőke szerepéből s 
ne csak tantárgy legyen a gyermek szemei előtt, hanem lelkiélmény, meg- 
ittasull öröm, amikor egy erdélyi népdalt énekel, vagy a templom kórusán 
felelgetnek egymásnak a gyermeksereg csoportjai. Legyen az ének az iskolá
ban a művészet első forrása, amelyből a gyermek haza viszi az otthonába az 
éneklés örömét s elkötelezi magát egész életére a művészet szeretetére s ápo
lására. Ezen az úton az új „Énekszó“ a legjobb eszköz, a legmegbízhatóbb 
vezető, amit csak bizalommal ajánlhatunk minden iskolának, minden ének
karnak s énektanárnak.

Budapest. Králik Jenő,
e v a n g .  le á n y g im . é n e k ta n á r .

„Zúzni arás íenyőlomliok.“ (Szigetin Lajos versei.)
Ezt a majdnem százra menő kedves dalt igazán őszinte érzés sugallta és 

költői lélek zengte magának és eszményekben még gyönyörködni tudó olvasói
nak. Erős meghatottságot keltenek e gyöngéd versek ; leghívebben lágy és 
mégis üde pasztell-képekhez lehetne őket hasonlítanunk. Együtt könnyezünk
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a hitvesét gyászoló férjjel, aki legdrágább kincsét vesztette el és elismeréssel 
üdvözöljük a jónevű költőt, aki a borongó fájdalom énekesében a maga leg- 
sajátabb énjét találta meg.

Szigethy Lajos a megértés bölcseségével s a megnyugvás nagy áldásával 
nézi a világot. „Zúzmarás fenyőlombjai" első pillanatra a télbe forduló ősz 
hangulatát ébresztik fel bennünk ; de mennél tovább belemélyedünk nóta- 
fájának e kései termésébe, annál inkább arra a meggyőződésre jutunk, hogy 
nincs szüksége ennek az öregségnek hangsúlyozására, mert fiatalokat messze 
elhagyó könnyedséggel oldja meg feldolgozásra megért anyagának költői 
alakítását.

A kis kötet tárgy és hang tekintetében több csoportra oszlik, de ezek 
változatosságukban is egységes képet nyújtanak költőnk egyéniségéről.

Az „Istenhez emelkedés“ gyöngeségeiben megnemesül a fájdalom, „a test 
sebe árán meggyógyul a lélek" s minket is megkap a kedves biztatás : „Szíved 
legyen szent oltára az eszményi szépnek.“

„A kételkedés órái“ ha előveszik is, de nem sújtják le, mert tudja, hogy 
„megoldatlan marad a bús, örök talány" s inkább lemond, mintsem szétvonja 
„Sais fátylát“.

„Költészet“ című ciklusában a művészet isteni adományának kifürkész
hetetlen mélységére mutat, mikor ezt mondja : „A költemény, mit alkot ön
feledten, a kép, mit fest vagy márványból farag, neki magának is megfejt
hetetlen örök talány és szent titok marad." Egyébként az egész gyűjtemény 
alapját ez a gondolat adja meg.

Küzdelmes életén át szerzett tapasztalataiból a mindig vágyódva kere
sett magány segít leszűrnie azt az „életbölcsességet“, hogy nagyravágyástól, 
irigységtől és kapzsiságtól menten „keblére ölelje az egész világot“. Nem  
zúgolódik sorsa ellen, amely minden tanáré : „Magad rabszolga vagy, más
nak hajtasz hasznot." Nem épít légvárakat, mert tudja, hogy „csaló remény
nek hinni nem tanácsos“. Ezt a gondolatot is szívesen váltogatja : „Baktatok 
csak, nem futok : célhoz így is eljutok.“

Rajongója a természetnek ; színes, ragyogó képekben tárja elénk a 
„Kaméliás délvidék“, a „Rhododendronos hegyvilág“, a „Magyar erdő, 
magyar ősz“ szépségeit s e verseinek némelyikében, ahol az irredenta gondolat 
tör lel lelkének mélységeiből, egyébként csendesbús fuvolájának halk szava 
a tárogatóharsogás megrázó erejű ébresztőjévé izmosul.

Van hangja „tréfás verseiben“ szelíd humorának érzékeltetésére is, néhány 
„Alkalmi verse“ pedig jóbarátok és tanítványok jellemfestőjéüi mutatja be 
a költőt.

Szinte álomvilágban élő hűséges szívének legvisszhangosabb dobbanásai 
mégis „élte gyöngyvirágát“ illetik, aki lelkének jobbik fele, akit a legféltőbb 
aggodalommal vezet a hervadás Golgota-útján, mert látja, hogy „lappangva 
jő a tél“ s akit csendes halódásában is olthatatlan szerelmének legszebb virágai
val ékesít. Jakab Ödön óta nem olvastuk ily lélekbe markoló megnyilatkozását 
a síron túl is magasan lobogó legemberibb érzelemnek.

Értékes költő a mi Szigethynk abban is, amit mond s abban is, ahogy 
mondja azt : művésze a gondolatnak, mestere a verselésnek ; mindenkép 
méltó arra, hogy e legújabb kötetét is szeretettel lapozgassuk. V. J.

D r. B orotvás— Nagy S án d o r: F o rd u la t az  ango l nevelésben. Budapest, 
Franklin-társulat kiadása. 1933. 52 lap.

Könyvünk címe bizonyos mértékben meghiányolható. A gyanútlan 
érdeklődő valami általános pedagógiai érdekességet vár. További keresgélés 
és olvasás után az olvasó arról győződik meg, hogy az angol kereskedelmi 
szakoktatás problémáiról és új meglátásairól értekezik a könyv.

Ismertetésünket és mondanivalóinkat három pontba foglaljuk össze :
1. Igen nagy örömmel fedezzük fel a nem felekezeti iskolákban működő 

evangélikus tanárok irodalmi és pedagógiai sikereit. Szerzőnknek ez a hatodik 
értekezése s minden eddigi könyve mind tartalmában, mind egészen újszerű 
és értékes meglátásaival azt dokumentálja mindenki előtt, hogy egyházi
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iskoláinkban növekedett pedagógusaink, ha nem folytathatják ott tanító 
tevékenységüket, ahol tanultak, az új munkaterületen fénylő dicsőségükkel 
valóban egyházunk kultúrértékének bizonyságtevői és hirdetői.

2. Az angol kereskedelmi és ipari élet vérkeringéséről, akcióról, forron
gásairól, elmaradottságáról értékes és valószerű értesítést kapunk. A huma
nisztikus nevelési ideológiában benne élő a szerző vezetésével abba a szeren
csés helyzetbe kerül, hogy szívesen akar tanulni s azzal a végeredménnyel 
zárja a könyv figyelmes megvizsgálását, hogy a pedagógiai kérdések tárgyalá
sának ilyenfajta művelése elhatározó hatást gyakorolhat úgy a nagyközön
ségre, mint a pedagógia terén tevékenykedő munkásokra. A szerző a köz- 
gazdasági világproblémák s az ennek szolgálatába állított kereskedelmi szak
oktatás tökéletes ismeretében bátran és határozottan foglal állást olyan 
nevelési eszményekkel szemben, amelyekről valaha azt hittük, hogy azoknak 
igazsága megdönthetetlen. Ez a főtétel pedig az, hogy a neveléstudomány 
kénytelen alkalmazkodni a megváltozott viszonyok folytán előállott új 
lehetőségekhez.

3. Jóleső és teljes mértékben dicsérendő a szerző azon bátorsága, amellyel 
az angol nevelés idejétmúlt és már unpraktikus eljárásáról és programmjáról 
leveszi az eddigi igen jóindulatú kritika igazságot eltitkoló leplét. Könyvének 
vezetése mellett nemcsak látjuk, hanem a szerzővel együtt aláírjuk a keres
kedelmi szakoktatás és az általános neveléstudomány szemszögéből is azt a 
ki nem mondott, de a sorok között kiolvasható megállapítását, hogy a kon
tinens pedagógiai aktivitása és eredményessége régen és messze túlszárnyalta 
az angol nevelés egykori ideáljait.

befejezésül meg annyit, hogy könyvünk a folyóévi pedagógiai természetű 
kiadványok között a legkiválóbb és legsikerültebb jelzővel ékesíthető.

G a u d y  L á s z l ó .
Sebesi Ernő: l)r. Wallenlínyi Samu emlékezete 1876—1930. Eperjes 

(Minerva), 1933. 159 1.
Az összeomlás és a cseh megszállás folytán derékban letört, sőt ma már 

teljesen megsemmisült 400 éves eperjesi főgimnázium kiváló magyar irodalom- 
történeti tanárának emlékezetére adták ki hálás és hűséges nagyszámú tanít
ványai. Csakugyan „fényes kvalitású, vérbeli pedagógus és rendkívüli szer
vező talentum volt — B e ö th y  Z s o l t  egykoron híres és irigyelt íamulusa", akinél 
az előadásain és magán érintkezéseiben „teljesen megszűnt a tanár és a diák 
közötti distáne" s ki „a szónak ünnepi értelmében tanár, sőt a  tanár volt". 
Tanár és testvér volt egy személyben.

, Életrajzát avatott tollal volt kartársa S c h ö p j l i n  Géza írta meg. Szerinte 
is Wallentinyi „a tanításnak és nevelésnek valóságos művésze volt". — 
A Széchenyi körben is, ahol a magyar irodalom nagyjairól beszélt, munkás
ságával t í e r z e u i c z y  Albert és B ő r ű d ü l  Ödön nyomdokain haladt s amellett, 
noha papl'i, igazgató barátjával : G ö m ö r y  Jánossal együtt „öntudatos és 
áldozatkész evangélikus volt, pedig sohasem irányította őt felekezeti szem
pont". Szinte csodálatos volt óriási munkabírása s mindenre kiterjedő figyelme 
es gondossága.

Majd közli az emlékkönyv F á b r y  V. eperjesi lelkész, G ö m ö r y  J. igazgató, 
M á r i á s s y  1J. s a régebbi tanítványok nevében K á r p á t i  J. ma iglói lelkész 
koporsója fölött elhangzott remek beszédjét és U e n s z e l m a n n  A. és D a u r á n y i  L. 
hosszabb alkalmi hírlapi megemlékezését, sőt előbbinek dicsőítő költeményét. 
Előbbi miskolci főorvos és jogakad. m. tanár, utóbbi a Prágai Magyar Hírlap 
volt szerkesztője.

Wallentínyi irodalmi hagyatékából közli a külsőleg is gyászkeretben 
díszesen kiállított emlékkönyv következő tartalmas előadásait : Tompa 
vallásos költészete; Hviezdoslav tót költészete Schöpflin G. fordításában 
s kéziratban megmaradt írásai közül : Madách életéből; Arany néhány balla
dájáról ; Petőfi ; Comenius Ámos János ; Az 1850-es évek költészete ; A népies 
nemzeti irány diadala főleg Arany J. költészetében föltüntetve.

Középisk. olvasókönyvekbe való kiválóan érdekes és tanulságos irod.



376 PR OT E S TÁ NS  T A N Ü G Y I  SZEMLE

történeti előadások. Egy pedagógiai dolgozata „A mai családi nevelés hibái“ 
címet visel. E hibák közé sorozza az elkényeztetést, az önállóságra való neve
lés hiányát, az ámítást, sőt hazugságot, a tekintélytisztelet hiányát, a kaszt
rendszert, a pazarlást, a büntetésben való következetlenséget s a modern 
nevelés egyéb bajait, hibáit és hiányait.

Papi családból született Dengelegen, Nógrád megyében, meghalt nővéré
nél Tőketerebesen, de Eperjesen temették. Herczog klinikája sem tudott rajta 
segíteni. Ottani szenvedőén szomorú élményeit is megírta ,,Kis élmények 
egy nagy budapesti szanatóriumban“ címmel. Megolvasható az emlékkönyv 
60 s köv. lapján. Eperjesen a legnépszerűbb tanárok egyike volt. Népszerű
ségét a Magyar Társaságban és a Széchenyi körben (melynek titkára volt) 
tartott magvas előadásai emelték. Ezekben —• mint Henszelmann mondja — 
„akadémiai magaslatra került a magyar szó és a magyar dal varázsa“.

Velünk együtt szívszaggató fájdalommal látta nagyhírű és múltú eperjesi 
kollégiumunk, "ennek a Tarca-parti magyar Athénnek összeomlását s a mi 
rettenetesen tragikus : virágzása tetőpontján. Ebben is sorsunk közös volt, 
hogy ő Havára, mi meg a cseh Teresienstadtba, erre a 49-es magyar Golgotára 
voltunk internálva s végül is kiutasítva. Fölébred-e pokoli művök miatt 
olykor-olykor a csehszlovákok lelkiismerete ? !

Rákosszentmihály. Szlávik Mátyás.

BELFÖLDI LA PSZEM LE

A M agyar Szem le 71. sz. Moravek Endre a felvidéki magyar ifjúság fő
jellemvonásainak a koraérettséget, bizonyos mélabút, ezzel karöltve a léha
ságtól és cinizmustól-mentes ideális gondolkodásmódot látja. Nemzeti érzéke 
imperializmus-mentes, szociálisan telített. A parasztság fontosságát nemcsak 
elismeri, hanem néha lírai rajongással nézi. Bizonyos bizalmatlanságot 
vált ki belőle zavaros helyzete, Csonkamagyarországgal szemben szkeptikus. 
Gogolák Lajos cikke ugyanitt a fiatalság újabb mozgalmairól (a „Sarló“ a 
Prohászka-körök, Mécs László és Győry Dezső hatásáról) szól ; pedagógus 
köreinknek igen hálás téma volna a mi kezünk alatt felnövő ifjúság lelki 
arcába így belenézni. A 72. számban Trócsányi Zoltán (A ponyvafüzettől a 
néplapig) falusi népünk szellemi elhagyatottságáról mond eszméltető gondo
latokat. Kollégiumainkban igen sok falusi ifjú tanul : nem volna lehetséges 
a nép lelkének éppen ő általuk ideális értelemben népi jellegű irodalom szá
mára megnyerése? Ugyanitt Szabó Zoltán (Cserkészet a fiatalságban) meg
állapítja, hogy „egységes fiatalságról ma nálunk nem lehet beszélni“ s hogy 
„a fiatalságnak ma ,iránya“ vagy .világnézete“ nincsen. A jövő magyar fiatal
ságának nevelésére rendkívül fontosnak tartja a cserkészetet, kiemeli a jam
boree megrendezésének nagy jelentőségét. Tájékoztat a „Fiatal Magyarság“ 
c. lapról és a „Fiatal Magyarság Szemináriumá“-ról. Hogy a mai fiatalságnak 
„van hite önmagában és nincs meg benne bátyáinak bizonytalansága, abban 
csaknem egyedül a cserkészetnek van pozitív része“. A cikk egy hangot sem 
szól az iskoláról — s alig képzelek ennél súlyosabb vádat jelenlegi tanítási 
rendszerünk ellen. A 73. számban Győry Lajos az „Üj Magyarság“ c. lap főbaját 
abban látja, hogy a református ifjúság vallásos alapja nem elég erős, még 
önmagában ellentétekkel kell küzdenie s a M. E. K. D. Sz. lapjának, a „Diák
világának egy önvallomására mutat rá : „a Diákszövetség utóbbi néhány 
esztendeje a programmtalanság jegyében zajlott le“.

A Budapesti Szem le 1933 márciusi számában Rubinyi Mózes rövid, 
eszméltető emlékezést szentel Montaigne-nak, születése 400 éves fordulója 
alkalmából. Életrajzi adatait jószerint a Birkás Géza bevezette Montaigna- 
fordítás után ismerteti, művéről megállapítja, hogy „a világirodalom legrend
szertelenebb, de leggazdagabb gondolatai tartalmú munkája“. Szereti az
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ókort ; lelki alkata szkeptikus, de nem a hitetlenség, hanem a bírálat alapján 
áll. Nem cinikus, de mélyen látó életbölcs. Rubinyi említi M. hatását Shakes- 
pearere, Swiftre, Lord Byronra és Goethére. Kora tudományát lenézi, ő maga 
pedig „a világ első neurastheniás gondolkodója volt“. Klasszikus nyelveket 
tanító kollégák nagy hasznát vehetik C s e n g e r y  J á n o s  lelkes cikkének (Arany 
János és az ókori klasszikusok : áprilisi szám) a mi érettebb ifjaink ambíció
jának fokozására is kiválóan alkalmas. G e s z t e l y i  N a g y  L á s z l ó  (június—szept. 
szám) hatalmas tanulmánya a magyar mezőgazdasági oktatás hiányairól 
szól ; megállapítja, hogy lelkészképző intézetekben is szükséges volna gazda
sági ismeretek tanítása. Szerinte „kívánatos volna, hogy a tanító- és tanítónő
képzőkben erősebben folyjék a gazdasági oktatás, hogy szakemberek lássák 
azt el, hiszen szomorú, hogy ma talán két tanítóképzőben van mindössze 
szakember a gazdasági tárgyak elődására, másutt pedig vagy senki, vagy 
hozzá nem értők adják azt elő“ (320. 1.). Élénken érzett hiányra mutat rá 
azzal is, hogy a növények és állatok ismeretében nyilvánvaló „szédületes 
tudatlanságot“ felemlíti. Mindezekért az iskolát teszi felelősség : nem kife
jezetten, de mi hisszük, hogy teljes joggal. A mezőgazdasági oktatás reform
jának ez a részletes és alapos megtárgyalása nagyon is időszerű.

A Gyermek c. lap ezévi 6—7. számában B o g n á r  C e c i l  a „Diáköngyilkos- 
ságok“-ról ír. Rámutat arra, hogy a diáköngyilkosságok eseteiben legtöbbször 
nem is igyekeznek az esetet megvizsgálni, hanem gondolkodás nélkül elítélik 
miatta az iskolát és a tanárt. Pedig ennek oka legtöbbször a gyermeknek az 
élettel való harcra képtelensége, ambíciójának túltengése (tehát kielégít
hetetlensége), amit a szülők még fokoznak. Nem a tanártól és magától a 
szekundától fél legtöbb esetben a gyermek, hanem a szülői háztól. Tehát a 
bajon még a szekunda eltörlése sem segítene, hanem csak a lélek teherbíróvá 
edzése : az igazi vallásosság. K e m p e l e n  A t t i l a  d r .  ,,A serdülők nyelvi fejlődése 
lélektani szempontból“ c. alatt kifejti, hogy e korban a kedélyéletet kifejező 
mondatok túlsúlyba jutnak, szinte ugrásszerűen, a lelki élet fiúknál egyen
letes, leányoknál hullámzó fejlődésmenetet mutat. A leányoknál a lelki élet 
intenzitása nagyobb, fiúknál a mobilitás, külső izgalmiság. Leányoknál 
nagyobb a „más személyalanyiság“, fiúknál a „személytelen alanyiság“. 
A leányoknál a pozitív és negatív értékelés viszonya meglehetősen állandó 
(mérsékelt optimizmus) fiúknál a negatív értékelés (pesszimizmus) jut elő
térbe. F o d o r  M á r k  d r .  A „munka-iskola előnyei a tanár szempontjából“ c. a. 
a polgári iskolai tanárságnak a m. i.rtól idegenkedést főleg arra magyarázza, 
hogy a m. i. módszereivel még az újabb tanárgeneráció sem ismerkedett meg 
eléggé. Leglöbben importcikknek, h i á b a v a l ó  munkatöbbletnek tartják, holott 
az Üj Iskola és Családi Iskola (Budapest) pompás érvek lehetnének mellette. 
A m. i. megszüntetné pl. a tanárra nézve a fegyelmezés kínos munkáját, 
amit az tesz szükségessé, hogy a gyermek ma agyonfegyelmezett s az iskolá
ban nincs módja mozgási szükségleteit kielégíteni.

A Gyermekvédelem 8. sz.-ban d r .  N a g y  T i v a d a r n é  a koedukációról azt 
vallja, hogy az a bizalomnak, szabadságnak és fegyelemnek csodálatos har
móniáját képes megteremteni s a két nem közötti kiegyenlítettséget hozza létre. 
D r .  S á g v á r i  S d n d o r n é  rávilágít leánynevelésünk néhány égető problémájára : 
neveljük a leányt önállónak, az anya legyen legjobb barátnője, de ne tola
kodjék be lelki életébe (a serdülő leány lelki különszobája !) a leányok vallásos
sága nem elég erős, a b e le tö rő d és  szinte teljesen hiányzik leikéből, izgatja a 
kereső nő kérdése, gazdasági elértéktelenedését hozománnyal kuruzsolni 
veszedelmes, felfokozott életigényei nem egyeztethetők össze a leromlott 
gazdasági viszonyokkal. A 9. sz.-ban V u c s k i t s  J e n ő  a bejáró tanulók problé
máját nagy megértéssel kezeli: a tanulni vágyó nagy tömegeket nem szabad 
visszaszorítani, a bejárók rakoncátlankodása onnan van, hogy „ezek a sze
rencsétlen kis emberpalánták nagy szenvedők“. Tömegben élnek, tehát fegyel
mezetlenek s vezetőik „a cinikus keserűk“ , sorsuk irracionális, mert lebír- 
hatatlan ellenmondások közt hányódnak, teherbíróképességüket messze

3
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felülmúló feladatok alatt nyögnek, magukra vannak hagyatva. Orvosságnak 
nem elég a külön vasúti kocsi, mozgó vasúti misszióról s a szociális misszió 
nővérei erkölcsi anyaságának felhasználásáról kellene gondoskodni. Gyökeres 
megoldás az egészen olcsó internátus volna. A 10. sz.-ban S z i l á d y  Z o l t á n  a 
természet nevelő hatását szeretné jobban érvényesíteni az iskolában s a ker
tészkedésre hívja fel a figyelmet. Érdekes meglátása, hogy bár a cserkészet 
ifjúságunkat a szabadba viszi, „hamarjában maga sincs tisztában vele, hogy 
mit lehet csinálni a szabadban. Táboroznak, fölvonulnak és elvonulnak, de 
az áldott nap eltelik, anélkül, hogy a körülöttük levő természet tárgyaira 
ügyet vetnének. Hiszen még természetismerő vezetőik sincsenek; a mai 
egyetemi kiképzés mellett, ne csodáljuk, nem is lehetnek“. P á s z t o r  J ó z s e f  á r .  
a pedagógus-szülők gyermekeinek neveléséről, erről a rendkívül kínos kér
désről mond néhány értékes gondolatot. A legtöbb pedagógus-szülő túlzott 
becsvággyal nézi gyermekét, mindenáron a legelsők közt akarja szerepeltetni 
s ezzel elkínozza a gyermeket, idegessé, türelmetlenné teszi magát. így iskolává 
teszi a családi életet is, ahol a gyermek nem talál üdülést. Az iskolában pro
tekciós lényként kezelteti, amiért a szerencsétlent társai elkerülik s ezért ki
szakad a közösségből, vagy pedig túlságosan elbizakodottá, árulkodóvá lesz. 
Előfordul ennek az ellentéte is, mikor az apa éppen objektivitását akarván 
mutatni, túlzottan szigorú a gyermekhez. Baj, hogy a tanár-gyermek a tanári 
kar életének intimitásairól is sokat tud meg. Általában sokan közülök alig 
várják az iskola-iga lerázását. E szám örömmel üdvözli egy hírban a kísérlet
képpen (öt középiskolában) bevezetett mindennapos tornaórákat, utal az 
ötvenperces órák túlságos hosszú voltára, csak arra inti a testnevelési tanár
kát, hogy a rekordőrületet a középiskolába ne engedjék be.

A  M ag y a r T an ító k ép ző  1—2. és 4. sz. K i s s  J ó z s e f  tollából redkívül alapos 
áttekintést közöl a magyar tanítóképzés reformgondolatairól, kiemelve a mai 
tanítóképzés nagy problémáit is. A kérdésnek beható ismertetése a legjobb 
munkálat a középiskolai érettségire épített tanítóképzésért folyó harcban 
amiről szintén Kiss József közöl fontos adatokat. Tanulmánya olyan rész
letes, hogy meg sem kísérelhetjük belőle gondolatokat kiszakítani, de a 
képzőintézetek szervezettani óráin feltétlenül ismertetni kellene. A tanító
képzőintézeti tanárképzésről M e s te r h á z i !  J e n ő  a mácriusi számban ír, mire 
B e c k e r  V e n d e l  válaszol az áprilisi számban és az Apponyi-kollégiumnak szegedi 
működését „missziós szerep“-nek mondja s a tanárképzés vidéki elhelyezke
dését egyenesen üdvösnek látja. A polémia még a májusi és júniusi számba 
is átnyúlik Mesterházy J. feleletével, Becker V. viszonválaszával. E szám 
közli az állami költségvetésnek a tanítóképzésre vonatkozó részét teljes részle
tességgel. Csak egy adatot ragadok ki : fizetéskiegészítő államsegélyben 
részesül 23 róm. kath. tanító(nő)képzőintézet(pl. Debrecenben, Pápán, sőt 
Sopronban három szerzetesintézet 1), református 5, evangélikus 3. A világi 
tanerők száma 124, a szerzetesrendieké 106. A  t a n í t ó k é p z é s  r e f o r m j a  tekinteté
ben a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesülete terjedelmes memoran
dumot adott ki, melyben ismertetve van az egyes hazai intézeteknek a kér
désben elfoglalt álláspontja is. Mély és minden ellenvetésre kiterjeszkedő 
alapvetés után az egyesület a következő javaslatot teszi : Állíttassák fel két- 
tagozatú tanítóképzőintézet. Az alsó tagozat négyévfolyamú, növendékeit 
a középfokú iskolákból a tanártestület válogatja ki. A négy évfolyamot érett
ségi vizsgálat zárja be s kövesse egy négy féléves felső tagozat, tanítói szakvizs
gálattal. A z  i r o d a l o m  tanításával a 7—8. sz.-ban két cikk is foglalkozik : 
G y u r j á c s  A n d r á s  szellemtörténeti alapon, M a n d o l a  A l a d á r  d r .  pedig mód
szeres elgondolásokat ad.

A M ag y a r K ö zép isk o la  1—2. sz.-ban D r .  M a t t y a s o v s z k y  K a s s z i á n  a val
lásos nevelésnek és a cserkészetnek a viszonyát ismerteti. Kiemeli (a Divini 
illius Magistri kezdetű pápai körlevélből véve a célkitűzést), hogy a cserkészet 
jellemnevelésre törekszik, mégpedig az ifjúnak megfelelő, kedves ifjúi élet 
lehetőségeit adva meg az ifjúságnak, amit pl. a t i s z t á n  vallásos egyesületek
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szintén megpróbáltak ugyan, de nem nagy sikerrel. Utal rá, hogy ,,a vallásos 
nevelés, s p e c i á l i s a n  a  k a t o l i k u s  n e v e l é s  nagy segítőt nyert a cserkészetben“ 
(9. 1.). Érdekes a mi szempontunkból alábbi megjegyzése : „a protestáns cser
készek jobban megértik a cserkészet kiváló értékét és jellemfejlesztő hatását, 
mint a katolikusok, . . .talán azért, mert vallásukban kevesebb a pozitív 
törvény, mint a katolikusban“ (11. 1.). A 3— 4. sz.-ban D r .  B á t o r i  J ó z s e f  : 
Középiskola—nevelőiskola címen a mai középiskola nevelési munkájának 
akadályai közt az intellektuális túlterhelést, a sportőrületet, a tánc, zene, 
nyelvek, gyorsírás tanítását említi. Eszményül a vallásos világnézet alapján 
áiló jellemnevelést jelöli meg s egyenesen a fiúk egész életének programm- 
adását, rendezését várja a jövő iskolájától. Szükséges, hogy a nevelő tanárok 
együtt éljenek a fiúkkal (elismeri azonban az ú. n. szaktanárok munkájának 
értékét is). A testnevelés és a cserkészet körében nyílnék igen sok alkalom 
a jellemnevelésre. A középiskola átalakulási stádiumban van — az ideált 
elsősorban a katolikus világnézet képviselői valósíthatják meg. Az 5—8. 
számban T a m á s  V i k t o r  a családi nevelés válságát néhány éles színnel mutatja 
be. A gyermek gondozásának hibái gyanánt főleg hármat említ : 1. Intelligens 
családok gyermekeinek feltűnő elhanyagoltsága. 2. Egyszerű családok gyer
mekeinek szemetszúróan igényes öltöztetése, nevelése. 3. Jómódú családok 
gyermekeinek nevelésében minden téren mutatkozó esztelen túlzás. Utal a 
családi élet felbomlásában, a család gazdasági alapjainak megrendülésében, 
a nevelésben mutatkozó tekintély-hiányban jelentkező szörnyű veszedelmekre. 
A válság lényegét a nőkérdésben látja ; a nőt a kapitalista termelés kivetette 
a családból s a kapitalizmus teremtette meg a divatot is, ami a meg nem 
értett (bőven költekező) és a cseléd-asszony közt esztelen versenyt idézett elő. 
Az új nőtípus ruházati igényei annyira megnőttek, hogy azt kereső férfi ki
elégíteni nem képes. Az új női típus átalakította a családot ; a férj sokszor 
csak pénzkereső igavonó, viszont a gyermek elkényeztetett csecsebecse. 
A cseléd-asszonyról mély szánalommal szól : ,,ő a liberális kapitalizmusnak 
legszánandóbb áldozata". A család válságának okát tehát a divatkapitalzmus 
és az ellene való harc legszimpatikusabb szimbóluma a Gandhi-rokkája. —- 
Nagyon gazdag tartalmú cikk ,,A gráci egyetem legrégibb magyar hall
gatói“ c„ Dr. Relkovic Néda tollából (122— 135. 1.). 1586— 1640-ig 205 magyar 
tanulót mutat ki s több ismeretlen adatot hoz napvilágra.

Az E g y e tem es P h ilo lo g ia i K ö z lö n y  I—II. füzete közli P a u l e r  Á k o s  elnöki 
megnyitóját, amit A Klasszikus Műveltség Barátai Egyesületében tartott 
A  k l a s s z i k u s  m ű v e l t s é g  é r té k e  címen. Utal arra, hogy a humanisztikus iskola 
már történeti eredetében elite-iskola volt s ma a szélesebb néprétegeknek oda 
betódulása megrontotta. A gimnázium tanterve már nem képzőanyagok gon
dosan megválasztott gyűjteménye, hanem közönséges túlzsúfolt lexikonná lett. 
Ez demoralizálta az iskoiát, mert felületes látszatmunkához szoktatta, viszont 
az ifjú lélek kibontakozását is megzavarta. Rámutat arra is, hogy az 1924:XI. 
törvénycikkben kialakult három iskolatípust rendeletileg „a törvény nyílt 
mellőzésével“ megbontották s határozottan kíván „tanügyi jogbiztonságot“, 
„hiszen minden nyugodt és elmélyedő iskolai munka lehetetlenné válik, ha 
a tanterv lényegbevágó módosítása rendeletileg bármely pillanatban bekövet- 
kezhetik" (7. 1.). „Elvégre is a magyar kultúra életbevágó érdekei nem lehet
nek avatatlan miniszteri kedvteléseknek kiszolgáltatva !“ A görög-latin gim
názium feltétlen megmaradása mellett tör lándzsát: „maradjon ez a tehet
ségesek, a válogatottak iskolája".

A M ag y ar P ed ag ó g ia  5—6. számában R a d á ik  O lg a  Korunk nevelésének 
főbb problémáiul a következőket tünteti fel. A táguló körű humanizmus 
szocializmusba vezet át s a munka, mint szociális érték általános elismerésben 
részesül. De az emberi munka a gépekkel agyonterhelt világ mechanizmusával 
találkozik s a munkát értékelő ember maga is géppé válik. A gép viszont 
felkelti az ifjúság csodálatát : erkölcsi, lelki erők növeléséről, megbecsüléséről 
egyre kevesebb szó esik, „egy hangos, eldurvult, a gépek imádatába fulladt
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légkör“ jön létre. Ezzel függ össze, hogy az ember erőit a munkában nem fog
lalkoztathatván, a sportra veti magát s az igazi lelki erőket megveti. A szo
cializmus pártoskodó hajlamot fejleszt, az erkölcsi állandóságot elsorvasztja. 
A nőt szélesebb munkamezőre viszi ki, de helyzetének egyensúlyba jutását 
a gazdasági romlás ma még nem engedi meg. Ez a gazdasági helyzet az emberi 
akarat megrendülését is involálja : ,,az iskolák lassankint szinte beteggondozó 
intézményekké növik ki magukat, ahol a gyermek ellentálló erejének a ki- 
szimatolása'a feladat“. Korai züllés a gyermekkorban, önuralom hiánya a 
házaséletben s a teremtő akarat elkorcsosulása jellemző tünetek. Az új nevelés 
lényeges jegyei legyenek tehát az akarati tendencia, az iskolai egészségígy 
nagyobb gondozása, az ifjúság lekötésére alkalmas szellemi ideálok megterem
tése (szociológia legyen külön tantárgy !) s a helyes öntevékenység felkeltése. 
Itt egyszersmindenkorra számolnunk kell azzal, hogy a gyermek az iskolában 
nem adhat folyékonyan elmondott szövegeket, mert ez csak a felnőttek után
zása, az ő tevékenységétől idegen. Az öntevékenység az erkölcsi nevelés terén 
is jelentkezik, önálló értékítéletek formálásában és gyakorlati erkölcsi tevé
kenységben. Végül keltsen az iskola a gyermek lelkében érdeklődést, mert ez 
az iskolántúli továbbhaladásának a záloga. A 7—8. sz.-ban Kornis Gyula Az 
ötvenéves középiskolai törvényt (1883 : XXX. te.) ismerteti, bírálja s meg
állapítja róla, hogy időtálló, közszükségletet kielégítő alkotás. Mitrovics 
Gyula ugyanott a pedagógia és pszichológia kapcsolatáról értekezik s ,,A neve
léstudomány alapvonalai“ c. újabban megjelent művének alapvető tételeit 
fejti ki bővebben, alapos indokolásul pszichológiai alapon nyugvó pedagó
giájának. Lux Gyula az idegennyelvi szótanulás nyelvlélektani vizsgálatában 
arra a megállapításra jut, hogy a szójegyzéktanulás a nyelvtanulás lélektani 
törvényeivel ellenkezik, hozzászoktatja a tanulókat üres szók tanulásához, 
megakadályozza a fogalom és az idegennyelvi hangkép társítását, a szóknak 
különálló létet tulajdonít, nem gondoskodik az új szók kellő gyakorlásáról 
és ismétléséről, a szóknak hangképéből indul ki és nem fogalmából. Ehelyett 
ajánlja a mondatjegyzékek tanítását. Cikkében bőven illusztrálja elveit, sok 
gondolatot ébreszt. S. B.

M E G JE G Y Z É SE K .
Az iskola hírlapja. Szondy György kollégám a P. T. Sz. 1933. év november 

havi számában igen figyelemreméltó cikket közölt A napilap az iskolában 
címmel, amelyben élesen ellenzi, hogy az ifjúsági olvasótermekben napilapokat 
adjunk az ifjúság kezébe. Sőt még ezenfelül a tanárnak oda kell hatnia, hogy 
az iskolán kívül is megakadályozza a napilapok olvasását.

Már régóta gondolkozom ezen a fontos dolgon s a legteljesebb mértékben 
csatlakozom a cikkíró felfogásához.

Tegyük fel, hogy sikerül az ifjúságot teljesen elzárni a napilapoktól s 
tisztán csak az iskola és a szülői ház légkörében nőne fel. Nem kétlem, sőt 
állítom, hogy ez az ifjúság a legfényesebben állná meg a helyét az életben. 
Azonban valljuk meg őszintén, kissé megütődve néznénk arra az értelmesebb 
VI. vagy VII. osztályos tanulóra, aki nem hallott volna pl. Endresz és Bittai 
katasztrófájáról, a solymári bányaszerencsétlenségről, Németország kivá
lásáról a Népszövetségből, a japán-kínai háborúról stb. Már pedig ezek az 
említett események nemcsak éppen az életet ismertetik, hanem a legtöbbet 
be lehet állítani a nevelés szolgálatába.

A cikkíró említi, hogy Gajda Béla budapesti igazgató próbálkozott ifjúsági 
hirlapokkal kiszorítani az ifjúság kezéből a napilapokat. Én a Gajda-féle lapo
kat nem ismerem, de azt gondolom én is, hogy ilyen lapokkal kellene kikü
szöbölni a napilapok káros, mérgező hatását.

Az alábbiakban azt próbálom kifejteni, hogy milyennek képzelem én' el 
az ilyen ifjúsági napilapot.
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A lapnak éppen úgy, mint a többi napilapnak hetenként hatszor kellene 
megjelennie. Külsejében semmiben sem különböznék a többi napilapoktól, sőt 
a címe sem sejtetné, hogy az ifjúság számára készült. Az ára is minimális 
lenne, mint az elterjedt bulvár lapoknak.

Ami most már a tartalmát illeti, elbeszélés, folytatásos regény, versek 
mellőzhetők lennének, ezeket másutt is megkapja a tanuló. A vezércikk 
témája bármi lehetne, csak belpolitika nem. Akármilyen kiváló pedagógus 
lenne is a belpolitikai tárgyú vezércikk írója, mivel politikai álláspontja van, 
nem tudna trágyilagosan méltatni valami belpolitikai eseményt.

Szondii cikkében a következőket írja : „Minthogy ítéleteiben mindig párt
szempontok vezetik, lehetetlen a sok közül (t. i. a hírlapok közül) a legjobbat 
kiválasztani s ezen nem segít az audiatur et altera pars elve sem.“ Ez olyan igaz
ság, amelyet semmiféle módon nem lehet megingatni s éppen ezért lapunk poli
tikai része tisztán csak a politikai események felsorolására szorítkoznék —: 
minden kommentár nélkül. Csak az államellenes politikai megmozdulásokat 
lehetne, sőt inkább kellene megfelelő módon bírálni. Sokkal nagyobb tért 
kapna a külpolitika s ezzel kapcsolatban a revízió ügye. Az oláhok s csehek 
magyarellenes kirohanásait részletesen tárgyalná. A Népszövetség tehetetlen
sége, önzése, szűklátóköre meggyőzné a tanulókat arra, hogy a jobb, bol
dogabb jövő megalapozásánál elsősorban magunkra kell számítanunk.

Nagy nevelő hatást lehetne elérni az egyes kisebb-nagyobb szerencsét
lenségek megfelelő leírásában. A megfelelő leírás alatt azt értem, hogy nem a 
borzalmas részleteket kellene kiélezni, hanem annak a tisztázására kell fek
tetni a fősúlyt, hogy mi okozta a szerencsétlenséget s hogy lehetett volna 
elkerülni. Hogy egy ilyen borzalmas katasztrófa előfordulása milyen hatással 
van a gyermekre, azt nem régen saját fiamon tapasztaltam. A nyár folyamán 
egyik napilapban egy néhány soros hírt olvastam, mely arról szólt, hogy egyik 
dunántúli községben egy 12 éves pásztorfiú felmászott a villanypóznára s 
megfogta a magasfeszültségű vezetéket. Abban a pillanatban egy borzalmasat 
sikoltott, testéből láng csapott fel. Beletelt egy félóra, míg kikapcsolták az 
áramot s a szerencsétlen gyermek elszenesedett testét már csak darabokban 
szedték le a póznáról. Ezt a cikket elolvastattam a 8 éves fiammal, anélkül, 
hogy bármit is fűztem volna hozzá. A gyermek a cikk olvasása után elgondol
kozott s két napig feltűnően hallgatag volt. Két nap múlva megkért, hogy 
magyarázzam el a villannyal való bánást. A solymári bányakatasztrófából a 
tanuló nemcsak azt látja meg, hogy a bányászok folytonos halálveszedelemben 
dolgoznak, hanem azt a hősies küzdelmet is megcsodálhatják, amivel a bányá
szok eltemetett társaikat megmentették s ennek nevelő hatását nem kell 
bővebben hangsúlyoznom. A marólúgot ivott kisgyermek, a szalmakazal 
mellett gyufával játszó s így tűzvészt okozó gyermek, a vonat előtt átrohanni 
akaró s elgázolt autó, a vízbe fűlt vigyázatlan fürdőző mind egy-egy memento 
legyen az ifjú előtt. — Endresz és Bittai lezuhanásából, az B. 101. elégéséből, 
a hűvösvölgyi villamos katasztrófából láthatja, hogy mennyire tehetetlen 
sokszor az ember a természet erőivel szemben. Folytathatnám még tovább is, 
de felesleges. A felsoroltak mind olyan események, amelyek nemcsak kielé
gítik az ifjú ujdonságszomját, hanem jelentékeny haszon is származik belőle.

A társadalmi élet eseményeit hasonlóképpen be lehet állítani a nevelés 
szolgálatába, öngyilkosságok közlését, bármilyen okból történik is az, teljesen 
mellőzendőnek gondolom.

De menjünk tovább. A naptár-időjárás rovat természetesen benne lenne 
újságunkban, sőt közgazdasági és mezőgazdasági rovat is. Az utóbbiak ugyan 
kevéssé érdeklik az ifjúságot, de nem baj, azaz hogy baj, de talán rászoktat
nék így, hogy olvasgassák s érdeklődjenek utána.

A legnehezebb pont kétségkívül a bűnügyi krónika. Én inkább azon 
álláspont felé hajlok, hogy vannak olyan esetek, amelyekből megfelelő be
állítás mellett haszon is származnék. Ha az utóbbi évek nevezetesebb bűn
ügyeit végigtekintjük, bizony azok majdnem mind olyanok, amelyeket semmi
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féle beállításban nem lehet az ifjúság kezébe adni. A Léderer- Kudelka, az 
Erdélyi Béla, a kofferes Schreiber bűnügye, nemkülönben a Pipás Pista ügye, 
a tiszazugi és vésztői arzénmérgezések, a Zavaros—Vargha-féle panamák stb. 
erkölcsi romboló hatása még akkor is mérhetetlen, ha nem vesszük figyelembe 
napilapjaink szenzációhajhászó, idegekre menő riportjait. Ellenben azokat az 
eseteket, amelyekben erotikum nincs s amelyekben az igazságszolgáltatás 
keze hamarosan lesújt a bűnösre, röviden meg lehet említeni. Ilyen lenne pl. 
a rendőrgyilkos Horváth esete. Természetesen ezt is úgy képzelem el, hogy 
maga a gyilkosság egész röviden lenne leírva s belőle az ifjú a boldogult Hicskó 
rendőrt, mint a kötelességteljesítés hősi halottját lássa. Hasonló eset pl. egy 
kocsmai verekedés, amelyben a részeg ember valami jelentéktelen dolog miatt 
legyilkolja legjobb barátját, vagy a kaució-sikkasztó hiéna, aki a szerencsét
len álláskereső kisemberek utolsó filléreit elkártyázza. Bizony ezen cikkek 
megírása igen erős pedagógiai érzéket feltételez, mert ne felejtsük el, hogy itt 
hírlapi cikkről, riportról van szó, amelynek végén nem lehet a tanulságot 
levonni, hanem az olvasónak magának kell levonni.

Nagyon fontos rovatnak gondolom a színház—film—művészet rovatot. 
Sajnos, ez a rovat elsősorban s majdnem kizárólag csak a fővárosi ifjúságnak 
szólhatna. Ennek a rovatnak a feladata volna az, hogy a színházzal és művé
szettel foglalkozó hetilapokat kivegye az ifjúság kezéből, ismertetné az iro
dalmi értékű színműveket, azok előadását megkritizálná, felhívná a figyelmet 
a szép, tanulságos filmekre, képtárakra, hangversenyekre.

Sportrovatot is be lehetne venni, bár oly jól szerkesztett sportlapjaink 
vannak, hogy ez el is maradhatna. Főleg & tanulókra vonatkozó apróhir
detések, vasárnaponként sakk, rejtvény s élcrovat fejeznék be az ifjúság hír
lapját. Meg vagyok győződve róla, hogy az elgondolásom hiányos és sok 
hibája akad, s hogy egy ilyen lap kiadásának sok más egyéb akadálya is van, 
de arról is meg vagyok győződve, hogy egy jól szerkesztett ifjúsági napilap 
nagyon ellensúlyozná a napilapok romboló hatását.

Hajdúnánás. Igmdndy József.

Az Evangélikus Tanáregyesület budapesti közgyűlése. 26. évi rendes köz
gyűlését tartotta az Evangélikus Tanáregyesület ezévi november 9-én, Buda
pesten, az evang. leánygimnázium Veres Pálné-utcai dísztermében. Meg
jelentek többek közt Dr. Mágocsy-Dietz Sándor ny. tud. egyetemi tanár, 
Dr. Szlávik Mátyás ny. teológiai igazgató, Dr. Bruckner Győző jogakadémiai 
dékán, Bavasz Árpád c. főigazgató a Bef. Tanáregyesület, Dr. Kopp Tibor 
igazgató a Kát. Tanáregyesület, Kemény Péter igazgató az Evang. Tanító- 
egyesület képviseletében, az összes középfokú evang. iskolák igazgatói és sokan 
az egyesület nő- és férfitagjai közül.

Dr. Domanovszky Sándor tudományegyetemi ny. r. tanár, egyesületi 
elnök nyitotta meg a közgyűlést és megnyitójában rávilágított azokra a 
művelődéstörténelmi eredményekre és erkölcsi értékekre, amelyek Luther 
Mártonnak reformátori tevékenységéből fakadtak. Ha 1492-től számítják az 
újkort gazdasági vonatkozásaiban, mondja Domanovszky professzor, akkor 
1517 a szellemi megújulás kezdőpontja. így kell értékelni Luthert, akinek 
450. születési évfordulóját ünnepli az egész protestáns világ november 10-én. 
Melegen üdvözli az egyetemes ev. egyház és a társegyesületek képviselőit, 
akik részéről Dr. Mágocsy-Dietz Sándor az egyetemes evang. egyházi és iskolai 
felügyelőnek, Dr. Radvánszky Albert bárónak, Bavasz Árpád a Ref. Tanár- 
egyesületnek és Dr. Kopp Tibor a Kát. Tanáregyesületnek üdvözletét tol
mácsolta. A betegsége miatt távollevő Szöts Gyula az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület együttérzését levélben fejezte ki.

E G Y H Á Z I ÉS ISK O L A I HÍREK.
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Dr. Bőhm Dezső igazgató, ügyvezető-alelnök számolt be a beteg titkár 
helyett, az egyesület elmúlt évi működéséről, különösen kiemelve annak 
jóléti tevékenységét. Az evang. tanároknak, főiskolai tanulmányokat végző 
gyermekei között az 1933—34. iskolai év első felére 2900 P tanulmányi segélyt 
osztott ki az egyesület választmánya.

Két fiatal, erőteljes egyéniség ült ezután az előadó-asztalhoz. Králik 
Jenő, a budapesti evang. leánygimnázium énektanára ,,A modern énektanítás 
új iránya“ címen olvasta fel sok eredeti, életrevaló gondolattal megtöltött 
értekezését. Hangsúlyozta, hogy a magyar népdalt kell a tanítás alapjává 
tenni a világi énektanításban, az egyházi ének tanításának reformját is kí
vánja. Előadását Szemlénkben is közöljük.

Utána Dr. Gacsályi Sándor, a nyíregyházi evang. reálgimnázium tanára 
„Általános műveltség és középiskola“ címen értekezik. Megállapítja, bár a 
középiskola egyik legfontosabb feladata az általános műveltség nyújtása, 
ezen a fogalmon azonban mégsem értünk mindnyájan egyet. Az általános 
műveltség fogalmát elemezve, arra jutunk, hogy az is relatív fogalom, amely
nek a tartalma hely és idő szerint változik. Áz iskolának tehát kötelessége, 
hogy ennek a fogalomnak a módosulásával időről-időre számot vessen és 
ennek megfelelően át is alakuljon. Ezt megteheti, anélkül, hogy a divatnak 
áldozatává lenne és a műveltség történelmi gyökereit elmetszené. Az iskola 
és a társadalom jelenlegi ellentétei is elsősorban az általános műveltség fogal
mának különböző értelmezéséből származnak.

Az egyesület alapszabályait módosító előterjesztés után Dr. Losonczi 
Zoltán számolt be az egyesület vagyoni helyzetéről. A titkári állásáról le
mondott Dr. Oravecz Ödön aszódi reálgimnáziumi igazgató helyére a közgyűlés 
egyhangú határozattal Dr. Jánossy István budapesti evang. gimnáziumi tanárt 
választotta meg titkárnak, a szerkesztőbizottságba Zsolnai Vilmos nyíregy
házi reálgimn. igazgatót, az ösztöndíjbizottságba Dr. Szigethy Lajos volt 
elnököt.

Végül felolvasta az ügyvezető-alelnök a nyíregyházi evang. egyház és 
két evang. középiskola részéről az egyesülethez intézett meleghangú levelet, 
amelyben arra kérik az elnökséget, hogy az egyesületnek a jövő év pünkösdi 
napjaira tervezett közgyűlését Nyíregyházán tartsa meg. A közgyűlés őszinte 
köszönettel fogadta a nyíregyháziak meghívását és lelkes határozatban ki
mondta, hogy a jövő évi közgyűlést az egyesület Nyíregyházán fogja meg
tartani. Zs. V.

A magyarországi református egyház új törvénykönyve a közeli napokban 
elhagyja a sajtót. Azt az egyetemes konvent központi irodájában (Budapest, 
VII., Ábonyi-utca 21. szám) lehet, a könyv árának egyidejű beküldése mellett, 
megrendelni. A törvénykönyv ára 3 pengő, postai küldetés esetén 3 pengő 
40 fillér. A törvénykönyv ára a „Beformátus egyetemes konvent, Budapesí“ 
című, 37,113. számú postatakarékpénztári csekkszámlára fizetendő be. Befi
zetési-lapot a konventi iroda kérelemre szívesen küld.

A törvénykönyv egy-egy példányát hivatalból fogják megküldeni vala
mennyi egyházkerületnek, egyházmegyének, egyházközségnek, valamint 
minden, az elemi iskolánál magasabb fokú református iskolának. Ezek tehát 
csak az esetben küldjenek be külön megrendelést, ha a törvénykönyv egynél 
több példányát kívánják megrendelni.

Az O rszág o s  K özépiskolai T a n á re g y e sü le t S zabo lcsi K öre  nov. hó 16-án 
tartott közgyűlésén, a következő háromévi időtartamra, ismét Zsolnai Vilmos 
nyíregyházi ev. Kossuth Lajos-reálgimnáziumi igazgatót választotta meg 
elnökéül, titkárául pedig ismét Weiszer Gyula nyíregyházi ev. leánygimnáziumi 
igazgatóhelyettest. A közgyűlésen Zsolnai Vilmos elnök ,,A középiskola cél
kitűzése és a tanulóifjúság“ címen olvasott fel, dr. Gacsályi Sándor ev. reál
gimnáziumi tanár pedig bemutatta „Általános műveltség és középiskola“ 
című értekezését.
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D r. V eress I s tv á n  2 0  éves igazga tó i m ű k ö d é s e . November hó 20-án húsz 
esztendeje múlt el annak, hogy Dr. Veress István a debreceni kollégium 
tanítóképzőintézetének élére került. Abban a húsz évben, mely alatt Dr. Veress 
István páratlan odaadással és példaszerű hűséggel látta el hivatását, egyik 
üdvözlőjének, Karai Sándor kollégiumi igazgatónak találó megállapítása 
szerint benne van az egész világkatasztrófa. Ez a megállapítás egymagában 
elég alkalmas arra, hogy kellően kiemelje a Dr. Veress István munkásságá
nak értékét és jelentőségét. Ha már most ehhez hozzávesszük az ő tanügyi 
és egyházi téren intézete körén messze túlterjedő munkásságát is, akkor egy 
olyan emberi alak körvonalai bontakoznak ki előttünk, amelyre csak a leg
nagyobb tisztelettel tudunk tekinteni. Alkotásvágy és alkotó erő jellemzi 
egyéniségét és alkotások egész sora jelzi munkálkodásának útját. Mint gya
korló lelkész tizenhárom év alatt két egyházban szolgál s mindkettőben eleitől 
kezdve vezetőszerepet visz egyáházmegyéje élén. Teológiai licenciátust nyer 
és bölcsészeti doktorátust szerez. Azután a debreceni református tanítóképző
intézet tanárává s még ugyanezen évben igazgatójává választatik meg. 
Igazgatói működéséből különösen kiemelkednek : az osztályok párhuzamo
sítása, az egyes tantárgyak tanításának megfelelő szakemberekkel való ellá
tása, a növendékeknek a tanulásukban gátló temetési énekszolgálat alól való 
mentesítése. Az egyházkerületen 12 éven át tölti be a képzőintézetek és polgári 
iskolák szakfelügyelőjének tisztségét. Megszervezi Debrecenben a „Szülők 
Iskoláját“, mely a szülőknek a nevelésügyi kérdésekbe való bevezetése terén 
immár 9 év óta fejt ki az ő vezetése és irányítása alatt áldásos tevékenységet. 
Püspök úr megbízásából megszervezi a kollégiumi polgári iskolát s ezzel 
száz meg száz egyént és családot hoz közelebb a kollégiumhoz, általa pedig 
a református egyházhoz. Összeköttetést tart fenn a külfölddel is. Néhány évvel 
ezelőtt meglátogatta a svájci tanítóképzőintézeteket, amelyek egyikében ismer
tette is a magyar tanítóképzés ügyét. Széleskörű irodalmi munkásságot lejtett 
és fejt ki mai napig. Általános, vallási, egyházi és pedagógiai művei magyar és 
német nyelven jelentek meg. Igazgatói működését a tanártársai és tanít
ványai sorsát mindenek elé helyező igaz szeretet jellemzi. Tanítványainak 
valóságos édesatyjuk. Sokan vallják közülök, hogy az ő szerető gondoskodása 
nélkül nemcsak tanító, de ember sem lett volna belőlük. A tanítványi ragasz
kodásnak és hálának megható bizonysága volt az a jubileumi ünnepség is, 
melyet egyenesen ők kezdeményeztek és rendeztek meg. Az egész lefolyásá
ban megragadó ünnepség hálaadó istentisztelettel kezdődött az oratóriumban, 
ahol Püspök úr is megjelent. Istentisztelet után a díszterembe vonult a tanít
ványok serege, ahol fényes közönség előtt a jelenlegi és volt tanítványok, 
majd pedig a tanári kar után a kollégium és különböző tagozatainak igazgatói, 
a kir. tanfelügyelő és még számosán üdvözölték a jubilánst. Utána közebéd 
volt, amelyen sok szép felköszöntő hangzott el, a 10 évvel ezelőtt végzett 
tanítványok pedig gyönyörű ajándékokkal lepték meg kedves volt igazgató
jukat. Megérdemelte az ajándékokat és bő mértékben rászolgált minden 
elismerésre. A magyar református egyházi életnek és a magyar nemzeti 
művelődésnek kimagasló vezéralakja ő, kinek kipróbált erejére, gazdag 
tapasztalatára és elmélyült pedagógiai tudására közéletünkben még nagyon 
nagy szükség van. Kívánjuk, hogy testi és lelki erőinek teljes birtokában 
sokáig álljon még azon a helyen, amelyre 20 évvel ezelőtt az isteni Gondviselés 
állította őt. Dr. Varga Jenő.

Szerkesztői üzenet. Tekintettel arra, hogy tanári állásomból ismét lel
kész! szolgálatba léptem át, lapunk szerkesztésétől megválók. Nekem öröm 
volt, hogy itt is szolgálhattam a református tanárság és nevelésügy érde
keit, s hálával köszönöm az abban megnyilvánult kitüntető bizalmat. Azo
kat, akik e nagy munkában segítségemre voltak, illesse köszönet, a szivem
hez nőtt lapon pedig legyen Isten áldása .Soós Béla.

D e b r e c e n  s z a b .  k i r .  v á r o s  é s  a  Tiszántúli R e f .  E g y h á z k e r ü l e t  K ö n y v n y o m d a - V á l l a l a t a  1 9 3 3



az Országos Református Tanáregyesület pénztárába 1933 szept. 
1-től 1933 november 5-ig a következő befizetések történtek:

1. Tagsági díjba : Borzsák I., Monor 4+ 1  ; Gyönk, 5 tag 25 ; 
Kecskemét, Jogakad., 5 tag 25 ; Sárospatak, Theol. 1932—33-ra, 
7 tag 32 ; Kecskemét, reálgimn., 15 tag 75 ; Kiskunhalas, reálgimn. 
15 tag  75 ; Bernáth L., Dunahaszti 5 ; Debrecen, polg. fiúisk., 10 tag 
54 ; Hódmezővásárhely, 4 tag 22 ; Kisújszállás, 17 tag 85 ; Nyír
egyháza, polg. 20 ; Hajdúböszörmény, 14 tag 100 ; Debr. ginm., 
20 tag 104 ; Hosszú L., Budapest 5 ; Pápa, gimn. 78 ; Győrffy 1., 
Szeged 7 ; Németh I., Felsőgöd 5 ; Debr. polg. leányisk., 7 tag 35 ; 
Benedek Zsolt, Bpest 9 ; Zayzon Ferenc, Bpest 5 ; Hajdúnánás, 
11 tag  55 ; Békés, 12 tag 12 ; Fóris Miklós 5 ; Csurgó, 12 tag 60 ; 
Miskolc, leánylic., 21 tag 105 ; Kaszap Gy., Bpest 5 ; Kecskemét, 
tanítónők. 8 tag 40 P.

2. T. Gg. N. A.-ra : Kiskunhalas 622.72 ; Debr. tanítónőképző 
500.— ; Debr. leánypolg. 905.12; Debr. gimn. 878.08+20.16 ;
Hódmezővásárhely, gimn. 60.48+400.---f-204.80 ; Kisújszállás
7J3.08 ; Nagykőrös, gimn. 537.46 ; Berettyóújfalu, polg. 284.48; 
Debr. tanítóképző 441.28 ; Békés 523.27 ; Hajdúnánás 254.96 ; Debr. 
fiúpölg. 800.— ; Csurgó 672.—, Karcag €54.08 ; Miskolc, leánylic. 
250.— ; Nyíregyháza, leánypolg. 398.72 ; Bpest, Baár-Madas leánylic. 
1064 ; Sárospatak, gimn. 692.60 P.

3. Protestáns Tanügyi Szemlére : Debrecen, tanítónőképző 100.—; 
Debrecen, leánypolg. 201.60; Debrecen, gimn. 196+3.50; Berettyó
újfalu, polg. 63.50 ; Debrecen, tanítóképző 98.50 ; Békés 146.— ; 
Csurgó 100.— ; Karcag 146.—, Sárospatak, gimn. 154.66 P.

Jakucs István,
pénztárnok.

A kiadóhivatali pénztárba 1933 február 20-tól november 29-ig 
előfizetési díjul befizetett összegek ;

1932-re: Csáthy Ferenc, Debrecen 6 P ; 1932—33-ra: Dr. 
Nagy Zsigmond 12 P, Luthcr-Otthon, Bpest (9.— P). 1933-ra : 
Sátoraljaújhelyi áll. Kossuth L. polg. fiúiskola, Mátyás király 
reálgimn. Tanári Könyvtára, Bpest, Fővárosi Pedagógiai Könyvtár, 
Bpest 6 P, Dóczi polg. leányiskola, Debrecen (3.—- P).
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